
                            

งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2557-2559) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 

โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 2



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559)  

แกไข/เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2557-2559)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  
และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) แกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 เปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนและผูท่ีสนใจทราบ
ตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

                                      (นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 
 
 



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ. 2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 2 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความ

ตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม

โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 2 จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใช

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา              1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา          2 

-ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน   2 

  -ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  3

  -ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย        4 

  -ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ    5

     และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล    

  -ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ       6  

 

 

 

 

*************************** 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวมในการดําเนินงาน

1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 1          150,000            1           150,000         1           150,000         3           450,000           

รวม 1          150,000           1           150,000        1          150,000        3          450,000          

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปน

เมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 1          9,950,000        -        -               -       -              1          9,950,000        

     ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

รวม 1          9,950,000        -        -               -       -              1          9,950,000        

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  1          250,000            -         -               -        -               1           250,000           

      ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

รวม 1          250,000           -        -               -       -              1          250,000          

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน

ในทุกระบบ และสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ -       -                  1           11,799,000     1           11,799,000     2           23,598,000       

รวม -       -                 1           11,799,000    1          11,799,000    2          23,598,000      

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 1          24,000             -         -               -        -               1           24,000            

รวม 1          24,000            -        -               -       -              1          24,000            

รวมทั้งสิ้น 4          10,374,000      2           11,949,000    2          11,949,000    8          34,272,000      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเรารักบานไผ 1. เพื่ออบรมใหความรูเยาวชน  -เยาวชน  ผูสูงอายุ  ประชาชนในเขต 150,000      150,000   150,000    -เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชน กอง

เสริมสรางภูมิคุมกันรูทันเพศสัมพันธ เทศบาลเมืองบานไผ  ทั้ง 26  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สวัสดิการฯ

กอนวัยอันควร ทั้ง 26 ชุมชน ไดมีสวนรวม (เพิ่มเติม)

2. เพื่อปองกันและแกไขปญหา ในกิจกรรมของเทศบาล

การถูกลวงละเมิดทางเพศ  -เกิดชุมชนเขมแข็ง มีการ

3. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

4. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวาง ประชาชนในทุกกลุมวัย

ใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด

5. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการดําเนินกิจกรรมกับทางเทศบาล

150,000     150,000  150,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอสรางสนามกีฬาและ  -เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมสงเสริม  -ทําการกอสรางสนามกีฬากลางแจง สนามฟุตบอล 9,950,000     -         -          -มีสถานที่จัดกิจกรรม กอง

ลานกีฬาอเนกประสงค กีฬา นันทนาการแกเด็ก เยาวชนและ อัฒจันทรคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมหองน้ํา กวาง สงเสริมกีฬาและ การศึกษา

ประชาชนในทองถิ่น ประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 35.00 เมตร นันทนาการ (แกไข)

สนามกีฬากลางแจง กวางประมาณ 68.00 เมตร

ยาวประมาณ 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

7,140.00 ตารางเมตร ลูวิ่งกวางประมาณ 10.00

เมตร  ติดตั้งอุปกรณสนามระบบไฟฟาและระบบ

สุขาภิบาล

9,950,000  -      -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการเมืองไผไอทีซิตี้  -เพื่อบริการอินเตอรเน็ต และเผย  -ติดตั้งอุปกรณระบบเชื่อมตอสัญญาณ 250,000         -                -               -ประชาชน สามารถเขา กอง

แพรขอมูล ขาวสาร ทางเว็บไซต อินเตอรเน็ต ระบบไฟฟา และอุปกรณที่เกี่ยวของ ถึงขอมูลขาวสาร ทาง วิชาการฯ

แกประชาชน ภายในเขตเทศบาล พรอมติดตั้ง อินเตอรเน็ต ไดสะดวก (เพิ่มเติม)

เมืองบานไผ รวดเร็ว เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 -เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต

 -ลดชองวางในการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

250,000         -               -             รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น  -เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียน กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน -          11,799,000   -             โรงเรียนมีสถานที่สําหรับ กอง

12 หองเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) การสอนใหแกนักเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครอง จัดกิจกรรมการเรียน การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ทองถิ่น พรอมถมดินบดอัดแนน จํานวน การสอนอยางเพียงพอ (เพิ่มเติม)

1 หลัง

2 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น  -เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียน กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน -          -             11,799,000   โรงเรียนมีสถานที่สําหรับ กอง

12 หองเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) การสอนใหแกนักเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครอง จัดกิจกรรมการเรียน การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ ทองถิ่น พรอมถมดินบดอัดแนน จํานวน การสอนอยางเพียงพอ (เพิ่มเติม)

1 หลัง

-         11,799,000  11,799,000  รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อโทรศัพทมือถือ  -เพื่อใหการติดตอการประสานงาน จัดซื้อโทรศัพทมือถือ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 24,000     -         -         การติดตอประสานงาน สํานักปลัดฯ

การสั่งการ เปนไปอยางตอเนื่อง และ 12,000 บาท เกิดความรวดเร็ว และ (เพิ่มเติม)

รวดเร็ว ในการแกไขปญหาใหเกิด แกไขปญหาไดทัน

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหตุการณ

24,000    -         -        รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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