
                            

งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 

โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 5



         ฉบับท่ี             /2557 
 

 

 
 
 
 

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

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 
--------------------------------- 

                  
 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 5  และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 เปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี5  ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ี
สนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  กันยายน  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 5 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความ

ตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

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

โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 5 จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใช

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา         2 

-ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู                     2 

                      มีสิ่งแวดลอมท่ีดี         

-ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ      4 

                     และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล  

 -ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ                                              5 

 

 

 

*************************** 
 



1

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู

 มีสิ่งแวดลอมที่ดี  

2.1  พัฒนาโครงสรางพืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  1          2,000,000   -       -               -       -            1         2,000,000     

      ครอบคลุมทัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

2.4  แนวทางการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม 1          50,000       -       -               -       -            1         50,000         

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน

ในทุกระบบ และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทังในและนอกระบบ 1          600,000     -       -               -       -            1         600,000       

     ครอบคลุมทุกชวงวัย     

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

6.1 พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  4          150,000     -       -               -       -            4         150,000       

     สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

รวม 7         2,800,000  -      -              -      -           7         2,800,000     

รวมทั้งสิ้น 7         2,800,000  -      -              -      -           7         2,800,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ



2

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางหอนาฬิกา  -เพื่อเปนสัญลักษณของเทศบาลเมืองบานไผ  -ทําการกอสรางหอนาฬิกา จํานวน 1 แหง 2,000,000   -        -         -มีหอนาฬิกาเปนสัญลักษณ กองชาง

และเปนวงเวียนบังคับจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ของเทศบาลเมืองบานไผ

และเปนวงเวียนบังคับจราจร

2,000,000  -       -        รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



3

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม ขนาด 50,000       -         -         - ปริมาณขยะอินทรียในเขต กอง

 ปฏิบัติงาน เครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา เทศบาลมีปริมาณลดลง สาธารณสุขฯ

 - เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย เครื่องยนตดีเซล  -มีการใชประโยชนจากขยะ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ อินทรีย เปนการลดรายจาย

เพิ่มรายไดจากขยะอินทรีย

 - ยืดอายุบอฝงกลบขยะ

ของเทศบาลเมืองบานไผ

50,000      -        -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



4

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการตอเติมหองเรียน  - เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน  - การตอเติมหองเรียน โดยกั้นหอง 600,000     -        -         - นักเรียนมีสถานที่สําหรับ กอง

โรงเรียนเทศบาล 2 เพียงพอสําหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ใตถุนอาคารเรียน 4 ชั้น จํานวน 2 หอง การเรียนรูที่เปนสัดสวนและ การศึกษา

อนุบาลสาธิตฯ  - เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย โดยการกั้นหองดวยผนังอลูมิเนียม เหมาะสม

ในการจัดการเรียนการสอน ติดตั้งฝาเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟา

แสงสวาง ติดตั้งกระดานดํา 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

600,000    -       -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



5

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดทําปายประชาสัมพันธ ขนาด กวาง 30,000    -        -       ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กอง

ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ประมาณ 3.00 เมตร สูงประมาณ ของเทศบาล ที่มีประสิทธิภาพ วิชาการฯ

2.50 เมตร โดยใชวัสดุอะลูมิเนียม มากขึ้น

กรอบไมสัก  กรุกํามะหยี่ ติดกระจก  

สามารถ เคลื่อนยายได

2 โครงการจัดซื้อชุดผลิตสปอรต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ จัดซื้ออุปกรณจัดทําสื่อสปอรต 40,000    -        -       สื่อประชาสัมพันธมีคุณภาพ กอง

ประชาสัมพันธ ในการปฏิบัติงานดานการ ประชาสัมพันธ วิชาการฯ

ประชาสัมพันธ     - ไมโครโฟน (MicroPhone) 

    - เครื่องผสมเสียง (MIXER)

    - อุปกรณอื่นๆ

3 โครงการตอเติมหองน้ําหญิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ดําเนินการตอเติมหองน้ําหญิง 50,000    -        -       การใหบริการประชาชนมี สํานักปลัดฯ

ประชาชนไดอยางสะดวก สบาย เพิ่มเติม จํานวน 1 หอง ประสิทธิภาพมากขึ้น และ

และครอบคลุม โดยกั้นผนังหองน้ําหญิง  ติดตั้งสุขภัณฑ สะดวก สบาย ครอบคลุม

พรอมระบบสุขาภิบาล (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000    -        -       ประชาชนไดรับสื่อประชา- กอง

สําหรับงานพัฒนาสื่อผสมเพื่อการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาด สัมพันธที่มีคุณภาพ วิชาการฯ

ประชาสัมพันธ เพื่อการประชาสัมพันธ ไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง นาสนในมากยิ่งขึ้น

(ใชคูกับชุดผลิตสปอรตประชาสัมพันธ)

150,000  -       -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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