
                            

งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเ นินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559-2561) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ไปแลวน้ัน 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวัง เปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.255 9-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

  - ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 2 

     และทรัพยสิน 

  - ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  3 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 1          3,000,000     -       -            -       -            1          3,000,000        

รวม 1         3,000,000    -      -           -      -           1         3,000,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพือการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 4          750,000       1          50,000       1          50,000       6          850,000          

รวม 4         3,750,000    1         50,000      1         50,000      6         3,850,000       
รวมทังสิน 5         6,750,000    1         50,000      1         50,000      7         6,850,000       

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

ป 2559 ป 2560 ป 2561
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางบาน  -เพื่อกอสรางบานพิทักษสําหรับ  -กอสรางบานพิทักษเด็กออทิสติก 3,000,000   -       -       จํานวน มีสถานที่สําหรับดูแล  -เนื่องจากปจจุบัน กอง

พิทักษเด็กออทิสติก ดูแลเด็กที่มีความบกพรองทาง พรอมถมดินปรับระดับ จํานวน 1หลัง 1 หลัง เด็กที่มีความบกพรอง มีเด็กที่มีความบกพรอง การศึกษา

ดานสติปญญา (ออทิสติก) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ทางสติปญญาที่ ทางสติปญญาที่ไมได

กําหนด เหมาะสม รับการดูแลอยาง

เหมาะสม เทศบาลจึง

จําเปนตองเขาไปดูแล

เพื่อพัฒนาเด็กเหลานั้น

ใหไดรับการดูแลที่

ถูกตองและเหมาะสม

รวม 3,000,000  

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 คืนกําไรใหประชาชน  -เพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชน  -จัดทําโลและใบประกาศเกียรติคุณ 50,000       50,000  50,000  ประชาชน  -ทําใหประชาชนผูมา  -เพื่อทําใหประชาชน กองคลัง

มีความรูสึกยินดีและเต็มใจในการ ใหกับประชาชนผูมาชําระภาษีภายใน ผูมารับชําระ รับบริการเกิดความ ไดรับความประทับใจ

ชําระภาษีมากขึ้น ระยะเวลาที่กําหนด ภาษีภายใน ประทับใจและมีทัศนคติ และทําใหประชาชนมา

 -เพื่อเปนการประชาสัมพันธสราง ระยะเวลา ที่ดีกับเทศบาล ชําระภาษีเพิ่มมากขึ้น

ความเขาใจกับประชาชนวาเงิน ที่กําหนด  -ทําใหประชาชนมีสวน

ภาษีจะนํามาใชในการพัฒนา รวมในการพัฒนา

ทองถิ่นและพัฒนาการใหบริการ ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา

สาธารณะเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน

 -เพื่อเปนการสรางความเขาใจ

อันดีระหวางประชาชนผูรับบริการ

และเทศบาลซึ่งเปนผูใหบริการ

 -เพื่อใหประชาชนเกิดความ

พึงพอใจความภาคภูมิใจและเกิด

ความประทับใจในการชําระภาษี

มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

2 โครงการปรับปรุง -  เพื่อเปนการใหบริการ 1. ทางลาดหนาอาคารสํานักงาน 500,000 - - สิ่งอํานวย - คนพิการ ผูสูงอายุ - เพื่อรองรับการให สํานักปลัดฯ

อาคารสํานักงานและ แกคนพิการ และผูสูงอายุ 2. ที่จอดรถคนพิการ ความสะดวก ไดรับความสะดวก บริการแกคนพิการ

สิ่งอํานวยความ -  เพื่อเปนไปตามกฎกระทรวง 3. ปายบอก ปายนํา ตามกฎ ในการรับบริการ และผูสูงอายุ

สะดวกสําหรับ กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก 4. ปรับปรุงหองน้ําสําหรับคนพิการ กระทรวงฯ - มีสิ่งอํานวยความ - ปฏิบัติตามกฎ

คนพิการและผูสูงอายุ ในอาคารฯ  พ.ศ. 2548 5. โตะบริการขอมูลคนพิการ และอื่นๆ สะดวกในอาคาร กระทรวงกําหนดสิ่ง

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล สําหรับคนพิการ อํานวยความสะดวก

กําหนด และผูสูงอายุ ในอาคารฯ พ.ศ.2548

 - เกิดความเสมอภาค

3 โครงการปรับปรุง - เพื่อเพิ่มประสิทธภาพใน 1. พื้นที่รอรับบริการสําหรับคนพิการ 100,000 - - รอยละความ -  คนพิการไดรับ - เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการประชาชน การใหบริการ แกคนพิการ 2. จัดซื้ออุปกรณชวยเหลือสําหรับ พึงพอใจของ ความสะดวกในการ ในการใหบริการ

One Stop Service คนพิการที่มาติดตอขอรับบริการ คนพิการที่มา ในการติดตอขอรับ แกคนพิการ

และอื่น ๆ รับบริการ บริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

4 โครงการปรับปรุง - เพื่อรองรับการใหบริการของ 1. ปายศูนยบริการคนพิการเทศบาล 100,000 - - คนพิการ - คนพิการสามารถ - เพื่อใหคนพิการ กอง

ศูนยพัฒนาและฟนฟู ศูนยบริการคนพิการเทศบาล เมืองบานไผ (รายละเอียดตามแบบ ไดรับบริการ เขาถึงขอมูลขาวสาร สามารถเขาถึงขอมูล สวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เมืองบานไผ แปลนที่เทศบาลกําหนด) ทั่วถึง สิทธิ สวัสดิการตาง ๆ ขาวสาร และสวัสดิการ

และคนพิการ 2. ปรับปรุงหองน้ํา (รายละเอียด ของคนพิการ ตาง ๆ ได

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

3. จัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับใหบริการ

แกคนพิการ และอื่น ๆ  

รวม 750,000    50,000  50,000  

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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