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โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 4
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ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559)  

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2557-2559)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  
และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 เปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ี
สนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  สิงหาคม  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 4 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความ

ตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

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

โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 4 จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใช

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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-ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย         2 

-ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน       5 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

3.1  แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 1          100,000     -       -               -       -            1          100,000        

      ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

3.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุควบคูกับการพัฒนา 2          2,100,000   1          50,000          1          50,000       4          2,200,000      

      การใหบริการทางสาธารณสุข

3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 1          100,000     -       -               -       -            1          100,000        

     และภูมิปญญาทองถิน

ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน    

5.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพและรายได 1          500,000     -       -               -       -            1          500,000        

      ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

รวม 5         2,800,000  1         50,000         1         50,000      7         2,900,000     

รวมทั้งสิ้น 5         2,800,000  1         50,000         1         50,000      7         2,900,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่  3.1  แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ   -เพื่อใหเยาวชนชวงอายุ 15-25 ป ไดตระหนัก   -จัดกิจกรรมการแสดงของเยาวชน 100,000     -         -          -เกิดจิตสํานึกในการพัฒนา กองสวัสดิการฯ

ถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน   -อบรมแลกเปลี่ยนความรู ดานการ ตนเองพัฒนาชุมชน

และพัฒนาประเทศ พัฒนาตน สังคม และประเทศ   -ประชาชนทั่วไป ไดตระหนัก

  -เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงความสําคัญ   -ฯลฯ ถึงความสําคัญตอประเทศชาติ

ตอประเทศชาติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง และการเมือง

  -เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาเยาวชนในการ   -เยาวชนไดมีกิจกรรมในการ

เชิดชูเกียรติการทําคุณงามความดีตอสังคม แสดงออกถึงความสามารถ

ดานตางๆ ทั้งตนเองและกลุม

  -เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนในการดําเนิน   -เยาวชนไดมีอาชีพและทักษะ

กิจกรรมดานตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ในการสรางรายได ลดรายจาย

  -เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนไดมีอาชีพ

รายได สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถชวย

เหลือสังคมโดยรวมไดอยางยั่งยืน

100,000    -        -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่  3.2  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยบริการ  -เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก  -ปรับปรุงตอเติมศูนยบริการ 2,000,000   -         -         -มีศูนยบริการแพทยทาง กอง

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ มีสถานที่ที่สะอาด ไดมาตรฐานแบบครบวงจร สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ เลือกและแพทยไทย สาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่  -มีศูนยทัตกรรม

เทศบาลกําหนด)  -มีศูนยฟอกไต

2 โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย  -เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยบริการสาธารณสุข  -ตั้งงบประมาณเปนเงินทุนหมุนเวียน 100,000     50,000    50,000   การบริหารจัดการศูนย กอง

บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความคลองตัว ใหศูนยบริการสาธารณสุข มีความคลองตัว สาธารณสุขฯ

บานไผ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษา

พยาบาลและเวชภัณฑ พ.ศ.2530)

2,100,000  50,000    50,000  รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่  3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการสายใยแมลูกเฉลิมพระชนม   -เพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณ  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 100,000   -        -         -ประชาชนไดแสดงถึง กอง

พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ความจงรักภักดีตอสมเด็จ สาธารณสุขฯ

ในฐานะแมของแผนดิน  -จัดบูทและจัดนิทรรศการเฉลิม พระนางเจาสิริกิติ์ 

  -เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ พระเกียรติเนื่องในวันแมแหงชาติ พระบรมราชินีนาถ

ชาติในเรื่องความกตัญูกตเวทีที่แมและลูก  -จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เนื่องในวันแมแหงชาติ

พึ่งปฏิบัติตอกันใหคงอยูสืบไป  -จัดกิจกรรมของกลุมสตรีแมบาน  -ประชาชนไดรักษาไวซึ่ง

  -สงเสริมความรักษความอบอุนในครอบครัว ชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม

 -ฯลฯ อันดีงามของชาติ

100,000  -       -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



5

ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน  

แนวทางการพัฒนาที่  5.1  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอาชีพใหแก ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก2 (หลังเดิม) 500,000     -         -        ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

(หลังเดิม) เปนศูนยฝกอาชีพชุมชนเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนศูนยฝกอาชีพชุมชนเทศบาลเมือง เมืองบานไผ มีสถานที่ฝก  (แกไข)

เมืองบานไผ บานไผ โดยการกั้นหองเปนสัดสวน ทาสี อาชีพ

ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา

ปรับปรุงหองน้ํา งานปรับปรุงซอมแซม

เบ็ดเตล็ด รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

500,000    -        -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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