
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1



 

คํานํา 
 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-25 64) ภายใต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548   

(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาลเมืองบานไผ สามารถใชเปน

แนวทางในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและ

สามารถนําแผนไปปฏิบัติใหตรงตามปญหาและความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 เพ่ือใหครอบคลุมถึง

ความตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1   

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใชกําหนดทิศทางการพัฒนา

ของเทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

                                                                      เทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนาท่ี  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา           1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        3 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา   3 

                                 ตามความตองการของตลาด 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  4  

                                 และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  14 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี   18 

                                 และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสราง  20 

                                 เครือขายพัฒนาเมือง 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการ  25 

                                 บริการประทับใจ 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม    26 

                                   และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3. บัญชีสรุปครุภัณฑ         27  

 - บัญชีครุภัณฑ         28  

 

 

 

*************************** 
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          50,000         -       -              -      -              -      -              1        50,000            

รวม 1         50,000         -      -             -     -             -     -             1        50,000           

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา 1          500,000        -       -              -      -              -      -              1        500,000          

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12        22,281,000    -       -              -      -      -              12       22,281,000      

รวม 13       22,781,000   -      -             -     -             -     -             13      22,781,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมของชุมชน

1. แผนงานการศึกษา 8          2,780,000     8          2,780,000     8        2,780,000     8        2,780,000     32       11,120,000      

รวม 8         2,780,000    8         2,780,000    8        2,780,000    8        2,780,000    32      11,120,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2          250,000        2          250,000       2        250,000        2        250,000        8        1,000,000       

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1          500,000        -       -              -      -              -      -              1        500,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รวม 3         750,000       2         250,000      2        250,000       2        250,000       9        1,500,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

1. แผนงานการศึกษา 1          150,000        1          150,000       1        150,000        1        150,000        4        600,000          

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7          280,000        7          280,000       7        280,000        7        280,000        28       1,120,000       

รวม 8         430,000       8         430,000      8        430,000       8        430,000       32      1,720,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริการประทับใจ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          15,000         1          15,000         1        15,000         1        15,000         4        60,000            

รวม 1         15,000         1         15,000        1        15,000        1        15,000        4        60,000           

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรม  และความสามารถในการปฏิบัติงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          600,000        -       -              -      -              -      -              1        600,000          

รวม 1         600,000       -      -             -     -             -     -             1        600,000         

รวมทั้งสิ้น 35       27,406,000   19       3,475,000    19      3,475,000    19      3,475,000    92      37,831,000     
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการอบรมอาชีพใหแก  -เพื่อใหผูติดยาเสพติด  -ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 50,000   -  -  - ผูเสพ / ผูติดยา  -ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ตั้งตามหนังสือ ที่ กอง

ผูที่ผานการบําบัดฟนฟู ที่ผานการบําบัดแลวได ผูที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวของ เสพติด  ผูที่ ผูที่เคยมีพฤติกรรม มท.0808.2/ว4072 เรื่อง สวัสดิการฯ

ยาเสพติด มีอาชีพ  รายได  เปนการ กับยาเสพติดที่ผานการบําบัด เคยมีพฤติกรรม เกี่ยวของกับยาเสพติด ซักซอมแนวทางการจัดทํา (เพิ่มเติม)

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ฟนฟูแลว เกี่ยวของกับ ที่ผานการบําบัดฟนฟู งบประมาณรายจาย

ผานการบําบัดรักษาและ ยาเสพติดที่ แลว  มีอาชีพ  รายได ประจําปงบประมาณ

ผูที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยว ผานการบําบัด  -ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด พ.ศ.2560 ของ อปท.ใน

ของกับยาเสพติด ฟนฟูแลว ผูที่เคยมีพฤติกรรม สวนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่

มีอาชีพ เกี่ยวของกับยาเสพติด อปท.ไมไดตั้งงบประมาณ

ที่ผานการบําบัดฟนฟู ไวใน ป 2559 เนื่องจาก

แลว  สามารถใชชีวิตอยู ไดรับจัดสรรในลักษณะ

ในสังคมอยางปกติสุข เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด

วัตถุประสงค ใหนํามาตั้ง

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2561

50,000  -   -   -   รวม  1  โครงการ

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 1 การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการกอสรางอาคาร  - เพื่อกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารประกอบ ขอความเดิม จํานวน  - มีสถานที่ประกอบ จากเดิมไดบรรจุไวในแผนฯ กอง

ประกอบอาหารพรอม ประกอบอาหารพรอม อาหารพรอมอางลางจาน  - 500,000       -  - 1 แหง อาหารถูกสุขลักษณะ เพื่อดําเนินการในปพ.ศ.2562 การศึกษา

อางลางจาน อางลางจาน สําหรับโรงเรียนเทศบาล  - มีความเปนระเบียบ เนื่องจากมีการกอสรางอาคาร (เปลี่ยนแปลง)

บานไผ (รายละเอียดตาม ขอความใหม เรียบรอย เรียนหลังใหมและไดทุบโรง- แผนพัฒนาสี่ป

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 500,000       - ผานการรับรอง อาหารและหองประกอบ (พ.ศ.2561-

มาตรฐานจาก อาหาร จึงมีความจําเปน 2564)

สาธารณสุข ตองกอสรางอาคารสําหรับ หนา 4-88

ประกอบอาหารหลังใหม โครงการที่ 9

ทดแทนหลังเดิม 

500,000     รวม  1  โครงการ

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



5

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบาย 915,000       -    -    -    - รอยละ 80 -ระบบการระบาย -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน น้ํา ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ของระบบ น้ําดีขึ้น รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ถนนยิ่งยง-หนอง - เพื่อแกไขปญหา (ฝงทิศตะวันตก)(ชวงที่ 2)โดยเริ่ม ระบายน้ําดีขึ้น -ลดปญหาน้ําทวมขัง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ลุมพุก(ฝงทิศ น้ําทวมขังและระบบ กอสรางจาก ทอระบายน้ําเดิม -ความพึงพอใจ -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ตะวันตก)(ชวงที่ 2) ระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ของประชาชน

อัดแรงชั้น3 ขนาดØ 0.60 เมตร ไมนอยกวา

บอพักค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ รอยละ 80

10.00 เมตรพรอมรางวีค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 334.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 1,500,000     -    -    -    - รอยละ 10 -มีถนนที่ไดมาตรฐาน -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ค.ส.ล. พรอมทอ มาตรฐาน พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ของอุบัติเหตุ -อุบัติเหตุจากการใชถนน รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ระบายน้ํา ค.ส.ล. - เพื่อความสะดวก ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 ลดลง ลดลง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ถนนหนองลุมพุก ในการสัญจรไป - มา โดยเริ่มกอสรางจาก ถนน - รอยละ 80 -ประชาชนไดรับความ

ซอย 4 หนองลุมพุกไปทางทิศใตถึง ของระบบ สะดวกในการสัญจรไป-มา

ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 ระบายน้ําดีขึ้น -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

กอสรางถนน ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง3.00 เมตร ยาว ของประชาชน -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ประมาณ 135.00 เมตรหนา ไมนอยกวา

0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รอยละ 80

ไมนอยกวา 405.00 ตารางเมตร

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทาง

ลูกรังกวางตามสภาพ พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม 

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 

570.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอ - เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 154,000       -    -    -    - รอยละ 80 -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 9 ของระบบ -ลดปญหาน้ําทวมขัง รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ทองประเสริฐ 9 - เพื่อแกไขปญหา  (ตอจากทอเดิม)โดยเริ่ม ระบายน้ําดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

(ตอจากทอเดิม) น้ําทวมขังและระบบ กอสรางจากถนนทองประเสริฐ - ความพึงพอใจ

ระบายน้ําไดดีขึ้น ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก ของประชาชน

ถึงทอระบายน้ําเดิม กอสราง ไมนอยกวา

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น รอยละ 80

3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

67.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 103,000       -    -    -    - รอยละ 10 -มีถนนที่ไดมาตรฐาน -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ค.ส.ล. พรอมทอ มาตรฐาน พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ของอุบัติเหตุ -อุบัติเหตุจากการใชถนน รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ระบายน้ํา ค.ส.ล. - เพื่อความสะดวก สมหวัง-สังวาลย ซอย 4 โดยเริ่ม ลดลง ลดลง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ถนนสมหวัง-สังวาลย  ในการสัญจรไป - มา กอสรางจากหลังอาดัมสไปทาง - รอยละ 80 -ประชาชนไดรับความ

ซอย 4 ทิศใต กอสรางถนน ค.ส.ล. ของระบบ สะดวกในการสัญจรไป-มา

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว ระบายน้ําดีขึ้น -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ประมาณ 30.00 เมตร หนา -ลดปญหาน้ําทวมขัง

 0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร - ความพึงพอใจ

พืนทางเดิมปรับเรียบไหลทาง ของประชาชน

ลูกรังกวาง ตามสภาพพรอม ไมนอยกวา

กอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. รอยละ 80

อัดแรงชัน 3ขนาด Ø 0.40

เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพัก ยาวประมาณ 30.00

 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนทีเทศบาลกําหนด

5 โครงการปรับปรุง  -เพือกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนน 1,400,000     -    -    -    -  รอยละ10 -  มีถนนทีไดมาตรฐาน -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ผิวจราจร ถนน ใหไดมาตรฐาน โนนสวางโดยทําการปูผิวจราจร ของอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุจากการ รอนของประชาชน (เพิมเติม)

โนนสวาง - เพือความสะดวกในการ แอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว ลดลง ใชถนนลดลง -เพือแกไขปญหานําทวมขัง

สัญจรไป - มา จราจรเดิม โดยเริมจากถนน - ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความ

สุขาภิบาล2 ไปทางทิศตะวันออก ของผูใชถนน สะดวกในการสัญจรไป-มา

กวางเฉลี่ย 3.70-4.00  เมตร ไมนอยกวา

ความยาวประมาณ 1,200.00 ม. รอยละ 80

หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือพืน

ทีปูแอสฟลทติกคอนกรีต ไม

นอยกวา 4,620.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที

เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 665,000       -    -    -    -  รอยละ 80 -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ค.ส.ล. ซอยสองพี่นอง โดยเริ่ม ระบบระบาย -ลดปญหาน้ําทวมขัง รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยสองพี่นอง - เพื่อแกไขปญหา กอสรางจากถนนสุขาภิบาล 2 น้ําดีขึ้น -ลดปญหาน้ําสงกลิ่น -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

น้ําทวมขังและสามารถ ไปทางทิศตะวันออก กอสราง - ความพึงพอใจ เหม็น

ระบายน้ําไดดีขึ้น ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ของประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ไมนอยกวา

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 รอยละ 80

เมตร พรอมรางวี  ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 

245.00  เมตร พรอมทอลอด

จํานวน 10 จุด  รายละเอียด

ตามแบบแปลนทีเทศบาล

กําหนดเทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสราง -   เพือกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบาย 5,250,000     -    -    -    - รอยละ 80 -ระบบการระบายนํา -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ทอระบายนํา ค.ส.ล. ระบายนําใหไดมาตรฐาน นํา ค.ส.ล. ถนนแจงสนิทโดย ของระบบ ดีขึ้น รอนของประชาชน (เพิมเติม)

ถนนแจงสนิท -  เพือแกไขปญหา กอสรางเริมจากซอยศรีชมมอญ ระบายน้ําดีขึ้น -ลดปญหานําทวมขัง -เพือแกไขปญหานําทวมขัง

(บานไผ-ชนบท) นําทวมขังและระบบ ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออก -ความพึงพอใจ -ลดปญหานํากลินเหม็น

ระบายนําไดดีขึน จนถึงสะพาน  กอสรางทอ ของประชาชน

ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน ไมนอยกวา

3 ขนาดØ 1.00  เมตร บอพัก รอยละ 80

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00

เมตร ความยาวทอรวมบอพัก

ทังสองขาง ยาวประมาณ 

750.00 เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสราง - เพือความเปนระเบียบ -ทําการกอสรางโรงจอดรถ 900,000       -    -    -    โรงจอดรถ  - เพือความเปนระเบียบ - เนืองจากยานพาหนะและ กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

โรงจอดรถ กองชาง เรียบรอย ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 1 แหง เรียบรอย เครืองจักรกลของกองชาง (เพิมเติม)

เทศบาลเมืองบานไผ - เพือปองกันยานพาหนะ ประมาณ 15.00 เมตร พรอม -เพือเปนการรักษาสภาพ ไมมีสถานทีเก็บทําใหยาน

และเครืองจักรกลเสือม เทพืนค.ส.ล. พืนทีจอดรถ เครืองจักรกลใหคงทน พาหนะและเครืองจักรกล

สภาพเร็วจากการจอด ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร -เพือปองกันยานพาหนะ เสือมสภาพเร็ว

กลางแดดกลางฝน รายละเอียดตามแบบแปลน และเครืองจักรกลเสือม

ทีเทศบาลกําหนด สภาพเร็วจากการจอด

ตากแดดตากฝน

9 โครงการปรับปรุง  -เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนน 500,000       -    -    -    -  รอยละ10 -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ผิวจราจรถนน ใหไดมาตรฐาน ประเสริฐแกวอุทิศ ชวงที่ 1 ของอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุจากการ รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ประเสริฐแกวอุทิศ - เพื่อความสะดวกในการ เริ่มจากถนนแจงสนิท บานไผ- ลดลง ใชถนนลดลง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

สัญจรไป - มา บรบือ ไปทางทิศใต โดยทําการ - ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความ

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ของผูใชถนน สะดวกในการสัญจรไป-มา

ทับผิวจราจรเดิม ขนาดกวาง ไมนอยกวา

4.00 เมตร ความยาวประมาณ รอยละ 80

350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05

เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 1,400.00

ตารางเมตร

ชวงที่ 2 โดยทําการปูผิวจราจร



12

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว

จราจรเดิมขนาดกวาง 4.50เมตร

ความยาวประมาณ 66.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ปูแอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอย-

กวา 297.00ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางทอ -   เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 423,000       -    -    -    - รอยละ 80 -ระบบการระบายน้ํา -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ ของระบบ ดีขึ้น รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยปฏิพงษ -  เพื่อแกไขปญหา (ฝงทิศตะวันตก) โดยเริ่มกอสราง ระบายน้ําดีขึ้น -ลดปญหาน้ําทวมขัง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

(ฝงทิศตะวันตก) น้ําทวมขังและระบบ ทอระบายน้ําเดิม ไปทางทิศเหนือ -ความพึงพอใจ -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ของประชาชน

อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ไมนอยกวา

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ รอยละ 80

10.00 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพัก ยาว

ประมาณ 184.00 เมตร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสราง  -เพือกอสรางถนน ขอความเดิม -  รอยละ10 -ระบบการระบาย - เพือใหปริมาณงาน กองชาง

ถนน ค.ส.ล.ซอย ใหไดมาตรฐาน ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 471,000       -    -    -    ของอุบัติเหตุ น้ําดีขึ้น กอสรางถูกตองตาม (เปลียนแปลง)

มุกดา-บุษรารีสอรท  -เพือความสะดวก มุกดา-บุษรารีสอรท โดยเริมจาก ลดลง -ลดปญหานําทวมขัง รูปแบบรายการ แผนพัฒนาสีป

ในการสัญจรไป-มา ถนนบานเกิง ซอย 10 ไปทาง - ความพึงพอใจ -ลดปญหานํา (พ.ศ.2561-

ทิศเหนือ ทําการกอสรางถนน ของผูใชถนน กลินเหม็น 2564) 

ค.ส.ล.กวาง 3.00เมตร ยาว ไมนอยกวา หนา4-28

ประมาณ277.00เมตร หนา0.15 รอยละ 80 โครงการที 25

เมตร หรือพืนทีค.ส.ล.ไมนอยกวา

327.00 ตารางเมตร พืนทางเดิม

ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ รายละเอียดตามแบบ

แปลนทีเทศบาลกําหนด
ขอความใหม

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย

มุกดา-บุษรารีสอรท โดยเริมจาก

ถนนบานเกิง ซอย 10 ไปทาง

ทิศเหนือ ทําการกอสรางถนน

ค.ส.ล.กวาง 3.00เมตร ยาว

ประมาณ277.00เมตร หนา0.15
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตราฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

เมตร หรือพืนทีค.ส.ล.ไมนอยกวา

831.00 ตารางเมตร พืนทางเดิม

ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางทอ -  เพื่อแกไขปญหา กอสรางทอระบายน้ํา พรอมดัน 10,000,000   -    -    -    - รอยละ 80 -ระบบการระบายน้ํา -แกไขปญหาความเดือด กองชาง

ระบายน้ํา พรอมดัน น้ําทวมขังและระบบ ทอลอด บริเวณใตทางรถไฟ ของระบบ ดีขึ้น รอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ทอลอด บริเวณใตทาง ระบายน้ําไดดีขึ้น ถนนมนตรี รายละเอียดตาม ระบายน้ําดีขึ้น -ลดปญหาน้ําทวมขัง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

รถไฟ ถนนมนตรี แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด -ความพึงพอใจ -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ของประชาชน

ไมนอยกวา

รอยละ 80

22,281,000  -   -   -   รวม  12  โครงการ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการพัฒนาระบบการ  - เพื่อจางพัฒนาระบบ  - จางเหมาพัฒนาระบบ 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน การจัดการศึกษาของ เพื่อตั้งรองรับเงินอุดหนุน กอง

บริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เทศบาลมีการพัฒนา จากกรมสงเสริมการ การศึกษา

อิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสู อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู มากขึ้น ปกครองทองถิ่น ตาม (เพิ่มเติม)

ประเทศไทย 4.0 ระดับ ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560

2 โครงการสงเสริมการจัด  - เพื่อสนับสนุนคาใช  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน การจัดการศึกษาของ เพื่อตั้งรองรับเงินอุดหนุน กอง

ทําศูนยการเรียนรูเฉลิม จายในการจัดทําศูนย เมืองบานไผ ที่ไดรับการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เทศบาลมีการพัฒนา จากกรมสงเสริมการ การศึกษา

พระเกียรติ การเรียนรูเฉลิมพระ คัดเลือก มากขึ้น ปกครองทองถิ่น ตาม (เพิ่มเติม)

เกียรติ หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560

3 โครงการสงเสริมกิจกรรม  - เพื่อสนับสนุนคาใช  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน การจัดการศึกษาของ เพื่อตั้งรองรับเงินอุดหนุน กอง

ของศูนยการเรียนรูดานการ จายในการจัดกิจกรรม เมืองบานไผ ทั้ง 2 แหง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เทศบาลมีการพัฒนา จากกรมสงเสริมการ การศึกษา

ทองเที่ยวในสถานศึกษา ของศูนยการเรียนรู มากขึ้น ปกครองทองถิ่น ตาม (เพิ่มเติม)

ดานการทองเที่ยว หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ในสถานศึกษา ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560

4 โครงการสงเสริมการจัด  - เพื่อสนับสนุนคาใช  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน การจัดการศึกษาของ เพื่อตั้งรองรับเงินอุดหนุน กอง

กระบวนการเรียนการสอน จายในการจัดกระบวน เมืองบานไผ ที่ไดรับการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เทศบาลมีการพัฒนา จากกรมสงเสริมการ การศึกษา

การบริหารตามหลักปรัชญา การเรียนการสอน การ คัดเลือก มากขึ้น ปกครองทองถิ่น ตาม (เพิ่มเติม)

ของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักปรัชญา หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

"สถานศึกษาพอเพียง" สู ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ มท 0816.2/ว3301 

"ศูนยการเรียนรูตามหลัก ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"

5 โครงการพัฒนาระบบการ  - เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวน การจัดการศึกษาของ เพื่อตั้งรองรับเงินอุดหนุน กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก- ในการจางพัฒนาระบบ เมืองบานไผ ทั้ง 2 แหง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เทศบาลมีการพัฒนา จากกรมสงเสริมการ การศึกษา

ทรอนิกส เพื่อเขาสู การบริหารจัดการศึกษา มากขึ้น ปกครองทองถิ่น ตาม (เพิ่มเติม)

ประเทศไทย 4.0 อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ระดับสถานศึกษา ประเทศไทย 4.0 ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560

6 โครงการสนับสนุนคาจัดการ  -เพื่อเปนคาใชจาย  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม จํานวน  -ศพด.มีสื่อการเรียน  - เนื่องจากงบประมาณ กอง

เรียนการสอน (รายหัว) ในการจัดหาสื่อการเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 170,000 170,000 170,000 170,000 3 แหง การสอนและวัสดุการ ที่ตั้งไวในแผนฯ ไมเพียง การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด การสอนและวัสดุการ จํานวน 3 แหง ศึกษาที่เพียงพอ พอจึงขอเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง)

เทศบาลเมืองบานไผ ศึกษา ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม  -เด็กเล็กมีการพัฒนา งบประมาณ แผนพัฒนา

300,000    300,000    300,000    300,000    ที่เหมาะสมตามวัย สี่ป

(พ.ศ.2561-

2564)

หนา 4-45

โครงการ

ที่ 23

7 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  -เพื่อเขาคายฝกซอม  -จัดการเขาคายฝกซอม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม  -เขาคาย  -ทักษะดานการเลน เนื่องจากงบประมาณ กอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กีฬา นักกีฬาและเขารวมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝกซอม กีฬาเพิ่มมากขึ้น ที่ตั้งไวในแผนฯ ไมเพียง การศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ระดับภาคตะวันออกเฉียง  -เพื่อเขารวมการ แขงขันกีฬา อปท.ระดับ กีฬา  -เกิดความภาคภูมิใจ พอจึงขอเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง)

เหนือและระดับประเทศ แขงขันกีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม  -เขารวม ที่ชนะการแขงขัน งบประมาณ แผนพัฒนา

และระดับประเทศ 250,000    250,000    250,000    250,000    แขงขัน  -มีความมั่นใจตนเอง สี่ป

กีฬา ในการเลนกีฬา (พ.ศ.2561-

ระดับ 2564)

ภาคและ หนา 4-40

ระดับ โครงการ

ประเทศ ที่ 8

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 รวม  7  โครงการ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5  พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก
1 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ ขอความเดิม  - จายเงินอุดหนุนเพื่อ 80,000    80,000    80,000    80,000    จํานวน  - โรงเรียนบานไผมี เนื่องจากโรงเรียนบานไผ กอง

 - เพื่อจายเงินอุดหนุน สนับสนุนใหแกโรงเรียน 1 ครั้ง การจัดการศึกษาที่มี มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษา

โครงการอบรมพัฒนา บานไผ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการที่ขอรับเงิน (เปลี่ยนแปลง)

นักเรียนสูความเปนเลิศ  - ผลสัมฤทธิ์ทางการ อุดหนุน แผนพัฒนาสี่ป

ทางวิชาการ เรียนเพิ่มขึ้น (พ.ศ.2561-

2564)

ขอความใหม หนา 4-103

 - เพื่อจายเงินอุดหนุน โครงการที่ 1

โครงการพัฒนาทักษะ

ดนตรีสูความเปนเลิศ

ระดับสากล

80,000   80,000   80,000   80,000   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รวม  1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการฝกทักษะกีฬา  - เพื่อสงเสริมใหเด็ก  - จัดการอบรมและฝก 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน  - เด็กและเยาวชนหันมา เนื่องจากเด็กและเยาวชน กอง

ขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก และเยาวชนเห็นความ ทักษะการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง เลนกีฬาเพื่อเปนการ มีเวลาวางชวงปดภาคเรียน การศึกษา

และเยาวชน สําคัญของการเลนกีฬา ใหกับเด็ก และเยาวชน ออกกําลังกายมากขึ้น เทศบาลจึงจัดโครงการ (เพิ่มเติม)

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  - เด็กและเยาวชนไดใช เพื่อใหเด็กและเยาวชน

เวลาวางใหเกิดประโยชน ไดออกกําลังกาย โดยการ

เลนกีฬา และใหความรู

การเลนกีฬาที่ถูกตอง

2 โครงการสงเสริม  - เพื่อสงเสริมการ  - จัดอบรมสงเสริมการ 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน  - เด็ก เยาวชนและ เนื่องจากชุมชนในเขต กอง

ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษภูมิปญญา อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 1 ครั้ง ประชาชนเกิดความ เทศบาลฯ มีภูมิปญญา การศึกษา

ทองถิ่น ใหกับเด็ก เยาวชน และ ตระหนักถึงความสําคัญ ทองถิ่นที่ควรแกการอน-ุ (เพิ่มเติม)

ประชาชนในเขตเทศบาล ของภูมิปญญาทองถิ่น รักษเอาไว จึงไดมีการ

เมืองบานไผ และชวยกันอนุรักษ จัดทําโครงการเพื่อสงเสริม

ใหคงอยูสืบไป ภูมิปญญาที่สําคัญไว

250,000 250,000 250,000 250,000 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รวม  2  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก
1 อุดหนุนสถานีตํารวจ ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ปละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ  -เนื่องจาก สภ.บานไผ สํานักปลัดฯ

ภูธรบานไผ  -เพื่อปองกันและ  -อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 50,000        50,000    50,000    50,000    ปลอดภัยใน ขาดเงินงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)

แกไขปญหา บานไผเพื่อปองกันและ ชีวิตและทรัพยสิน ในการดําเนินการปองกัน แผนพัฒนาสี่ป

ยาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด ปองกันและ รักษาความสงบเรียบรอย (พ.ศ.2561-

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม แกไขปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติดและ 2564)

 -เพื่อปองกันและ   -อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 500,000      และอาชญากรรม แกไขปญหาอาชญกรรมใน หนา 4-107

รักษาความสงบ บานไผเพื่อปองกันและรักษา เขตเทศบาลเมืองบานไผ โครงการที่ 1

เรียบรอยและแกไข ความสงบเรียบรอย แกไข เพื่อใหครอบคลุมในกลุม

ปญหายาเสพติด, ปญหายาเสพติดและปญหา เปาหมาย จึงขอรับการ

ปญหาอาชญากรรม อาชญากรรมในเขตเทศบาล สนับสนุนงบประมาณ

ในเขตเทศบาลเมือง เมืองบานไผ จากเทศบาลเมืองบานไผ

บานไผ เพื่อไปดําเนินการใหเปน

ไปตามวัตถุประสงค

500,000     -        -        -        

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รวม  1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการจัดงาน  -เพื่อจัดงานวันเด็ก  - จัดงานวันเด็กแหงชาติ ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม จํานวน  - เด็กมีความสุขและ เนื่องจากงบประมาณ กอง

วันเด็กแหงชาติ แหงชาติ ในเขตเทศบาลเมือง 100,000     100,000     100,000      100,000      1 ครั้ง สนุกสนาน ที่ตั้งไวในแผนฯ ไมเพียง การศึกษา

บานไผ  - เด็กประพฤติตน พอสําหรับการจัดกิจกรรม (เปลี่ยนแปลง)

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม เปนเด็กดี จึงขอเปลี่ยนแปลงงบ แผนพัฒนาสี่ป

150,000     150,000     150,000      150,000      ประมาณดังกลาว (พ.ศ.2561-

2564)

หนา 4-69

โครงการที่ 1

150,000    150,000    150,000     150,000     

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รวม  1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการจัดงาน  -เพื่อจัดงานประเพณี  -จัดงานประเพณีบุญกุม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม จํานวน  -เด็ก เยาวชน ประชาชน เนื่องจากงบประมาณ กอง

ประเพณีบุญกุม บุญกุมขาวใหญ ขาวใหญในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง ตระหนักและเห็นความ ที่ตั้งไวในแผนฯ ไมเพียง การศึกษา

ขาวใหญ เมืองบานไผ สําคัญของประเพณี พอจึงขอเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง)

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม วัฒนธรรมของไทย งบประมาณ แผนพัฒนาสี่ป

100,000     100,000     100,000      100,000       -ประเพณี ศิลปะ (พ.ศ.2561-

วัฒนธรรมและคานิยม 2564)

ของคนไทยยังคงอยู หนา 4-66

สืบไป โครงการที่ 7

100,000    100,000    100,000     100,000     รวม  1  โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง เพือสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง ประชาชนไดเขาไป เนืองจากวัดศรีบุญเรือง กอง

กิจกรรมตาง ๆ ที วัดศรีบุญเรือง ชุมชน มีสวนรวมในการ ชุมชนบานขาพัฒนา อ.บานไผ การศึกษา

เปนการบํารุงรักษา บานขาพัฒนา อําเภอ จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิมเติม)

ศิลปะจารีตประเพณี บานไผ เพือจัดโครงการ มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึงเปนไปตาม

ภูมิปญญาทองถิน บุญประเพณีมหาชาติ อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน

และวัฒนธรรมอันดี ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)

งามของทองถิน และหนังสือ ดวนทีสุด ที มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

2 อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบานไผ เพือสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครัง ประชาชนไดเขาไป เนืองจากวัดโพธิ์ชัยบานไผ กอง

กิจกรรมตาง ๆ ที วัดโพธิ์ชัยบานไผ ชุมชน มีสวนรวมในการ ชุมชนบานไผเกา อ.บานไผ การศึกษา

เปนการบํารุงรักษา บานไผเกา เพือจัดงาน จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิมเติม)

ศาสนา ศิลปะจารีต โครงการจัดงานประเพณี มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึงเปนไปตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม ประจําปบุญมหาชาติ อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน

อันดีงามทองถิน (พระเวสสันดร) ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



23

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

และหนังสือ ดวนทีสุด ที มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

3 อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ เพือสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครัง ประชาชนไดเขาไป เนืองจากวัดโพธิ์ศิริโสภณ กอง

กิจกรรมตาง ๆ ที วัดโพธิ์ศิริโสภณ มีสวนรวมในการ ชุมชนบานไผพัฒนา อ.บานไผ การศึกษา

เปนการบํารุงรักษา ชุมชนบานไผพัฒนา จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิมเติม)

ศาสนา ศิลปะจารีต เพือจัดงานโครงการ มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึงเปนไปตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีบุญ อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน

อันดีงามทองถิน ประจําป ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)

และหนังสือ ดวนทีสุด ที มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

4 อุดหนุนวัดปาชัยวารินทร เพือสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครัง ประชาชนไดเขาไป เนืองจากวัดปาชัยวารินทร กอง

กิจกรรมตาง ๆ ที วัดปาชัยวารินทร มีสวนรวมในการ ชุมชนคลองชลประทาน อ.บานไผ การศึกษา

เปนการบํารุงรักษา ชุมชนคลองชลประทาน จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิมเติม)

ศาสนา ศิลปะจารีต เพือจัดงานโครงการ มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึงเปนไปตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม จัดงานบุญประจําป อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน

อันดีงามทองถิน ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)

และหนังสือ ดวนทีสุด ที มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

5 อุดหนุนวัดเอียมไพบูลย เพือสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง ประชาชนไดเขาไป เนืองจากวัดเอียมไพบูลย กอง
กิจกรรมตาง ๆ ที วัดเอียมไพบูลย มีสวนรวมในการ ชุมชนปอบิด  อําเภอบานไผ การศึกษา
เปนการบํารุงรักษา ชุมชนปอบิด เพือจัดงาน จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิมเติม)
ศิลปะจารีตประเพณี โครงการจัดงานวัฒนธรรม มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึงเปนไปตาม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ภูมิปญญาทองถิน สัมพันธทอดเทียนรวม อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน
และวัฒนธรรมอันดี ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)
งามของทองถิน และหนังสือ ดวนทีสุด ที มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

6 อุดหนุนวัดจันทรประสิทธิ์ เพื่อสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเขาไป เนื่องจากวัดจันทรประสิทธิ์ กอง

กิจกรรมตาง ๆ ที่ วัดจันทรประสิทธิ์ มีสวนรวมในการ ชุมชนพระธรรมสาร อ.บานไผ การศึกษา

เปนการบํารุงรักษา ชุมชนพระธรรมสาร จัดกิจกรรมและ ไดของบประมาณสนับสนุน (เพิ่มเติม)

ศาสนา ศิลปะจารีต เพื่อจัดงานโครงการ มีสวนรวมในการ การจัดงานฯ ซึ่งเปนไปตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีบุญประจําป อนุรักษใหคงอยูสืบไป ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน

อันดีงามของทองถิ่น ของ อปท. พ.ศ.2559 ขอ 3 (5)

และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1791 ลว.3 เม.ย.2560

180,000 180,000 180,000 180,000 รวม  6  โครงการ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 อุดหนุนศูนยขอมูล  -เพื่อใหมีสถานที่ที่เหมาะสม อุดหนุนงบประมาณศูนย 15,000  15,000  15,000  15,000  ปละ  -มีศูนยรวมขอมูลขาวสาร เพื่อใหมีสถานที่กลางในการ กองคลัง

ขาวสารการซื้อ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับ ขอมูลขาวสารการซื้อการ 1 ครั้ง การซื้อการจางของ อปท. ดําเนินงานการซื้อหรือการ (เพิ่มเติม)

การจาง ของ อปท. การซื้อหรือการจางของ อปท. จางของ อปท.ระดับ ที่เปนสถานที่กลาง จางของ อปท.ระดับอําเภอ

ระดับอําเภอ  -เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ อําเภอ  -การซื้อหรือการจาง เปนไปดวยความเรียบรอย

จัดจางถูกตองตามระเบียบ ของ อปท.มีความโปรงใส และถูกตองตามระเบียบ

และตรวจสอบได กระทรวงมหาดไทยวาดวย

 -การดําเนินการซื้อการจาง การพัสดุของหนวยการ

มีความถูกตองตามระเบียบ บริหารราชการสวนทองถิ่น

พ.ศ.2535 และแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)

15,000  15,000  15,000  15,000  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

รวม  1  โครงการ

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ในการเพิ่มเติมและ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ขอความเดิม ขอความเดิม ผูเขารับการ  -บุคลากรมีประสิทธิ- เพื่อเปนการประหยัด สํานักปลัดฯ

1 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  -เพื่อฝกอบรมใหความ  -จัดฝกอบรมใหแก 900,000     900,000  900,000  900,000  อบรมมีความรู ภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการ (เปลี่ยนแปลง)

 ทักษะ ประสิทธิภาพในการ รูใหแกบุคลากรของ บุคลากรของเทศบาล ความเขาใจ มากยิ่งขึ้น ดําเนินกิจกรรมตาม แผนพัฒนา

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานทั้ง เทศบาลทุกระดับตาม ทุกระดับประมาณ ขอความใหม เรื่องคุณธรรม  -มีความรัก ความ โครงการ สี่ป

ภายในและตางประเทศของ - หลักสูตรที่กําหนด 300 คน และศึกษา 600,000     จริยธรรม สามัคคีในองคกร (พ.ศ.2561-

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อเสริมสรางและ ดูงานนอกสถานที่ มากกวา 2564)

พนักงานเทศบาล ลูกจาง ประสิทธิภาพในการ รอยละ 80 หนา 4-94

พนักงานจางและครูเทศบาล ทํางาน โครงการ

ขอความใหม ที่ 5

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน

ความรู พัฒนาทักษะ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

พนักงานจาง

600,000    -        -        -        

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รวม  1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แผนงาน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. บริหารงานทั่วไป 3                46,900        -             -             -             -             -             -             3                46,900        

2. การพาณิชย 1                9,500          -             -             -             -             -             -             1                9,500          

3. สาธารณสุข 4                97,600        -             -             -             -             -             -             4                97,600        

4. การศึกษา 3                88,200        -             -             -             -             -             -             3                88,200        

-             -             

รวมทั้งสิ้น 11             242,200      -            -            -            -            -            -            11             242,200      

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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แบบ ผ.08

เปาหมาย เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ในการเพิ่มเติมและ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการและแผนงาน เพื่อทดแทนเครื่องพิมพเดิมที่ชํารุด 18,000    -      -      -      กองวิชาการฯ

ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ไมสามารถซอมได เนื่องจากอะไหล (เพิ่มเติม)

ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ไมมีจําหนายในทองตลาด 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,000 บาท

(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในกองวิชาการและแผนงาน - เนื่องจากปจุบันเครื่องคอม 21,000    -      -      -      กองวิชาการฯ

การปฏิบัติงานดานการตัด -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก พิวเตอรโนตบุกที่มีอยู ไมรองรับ (เพิ่มเติม)

ตอสื่อประสม ขอมูลเสียง สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับการตัดตอสื่อประสมที่มี 

ขอมูลภาพเคลื่อนไหว (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ แฟมขอมูลภาพที่มีความละเอียดสูง

วิดีทัศน งานกราฟก ครุภัณฑคอมพิวเตอร) ไดซึ่งเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการและแผนงาน เพื่อใชงานในการผลิตสื่อ 7,900      -      -      -      กองวิชาการฯ

ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ประชาสัมพันธ ในรูปแบบ (เพิ่มเติม)

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ สื่อสิ่งพิมพ  โปสเตอร

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

                 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.08

เปาหมาย เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ในการเพิ่มเติมและ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

                 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

รวม 3 โครงการ 46,900    -     -     -     

1 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญาประจําโรงฆา 9,500      -      -      -      กอง

งานครัว ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง สัตว เพื่อใหโรงฆาสัตวสะอาด สาธารณสุขฯ

(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ) นามอง รมรื่น ปองกันสัตวมีพิษ (เพิ่มเติม)

เขามาอาศัย

รวม 1  โครงการ 9,500     -     -     -     

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อตูเก็บยาและเวชภัณฑ เนื่องจากศูนยบริการสาธารณสุข 10,000    -      -      -      กอง

ในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เทศบาลฯ ยังขาดตูเก็บยาและ สาธารณสุขฯ

ใชงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ เวชภัณฑ จึงควรซื้อ เพื่อใหมี (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) การเก็บยาและเวชภัณฑอยาง

เพียงพอและเหมาะสม สะดวก

ในการใชงาน

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อรองรับการใหบริการ จัดซื้อตูอบสมุนไพร จํานวน 2 หลังๆ ละ เนื่องจากศูนยบริการสาธารณสุข 38,000    -      -      -      กอง

อบสมุนไพรของงาน 19,000 บาท  ใชงานที่ศูนยบริการ ยังขาดตูอบสมุนไพร เพื่อใหบริการ สาธารณสุขฯ

แพทยแผนไทย สาธารณสุขเทศบาลฯ อบสมุนไพรของงานแพทยแผนไทย (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) และชวยในการบําบัดฟนฟูสุขภาพ

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อรองรับการใหบริการ จัดซื้อชุดอุปกรณการขูดหินปูน เนื่องจาก unit ทําฟน ไมมี 18,000    -      -      -      กอง
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แบบ ผ.08

เปาหมาย เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ในการเพิ่มเติมและ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

                 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ทางทันตกรรมในการขูด จํานวน 1 ชุด ใชงานที่ศูนยบริการ ชุดอุปกรณ ในการขูดหินปูน สาธารณสุขฯ

หินปูน สาธารณสุขเทศบาลฯ เพื่อใหผูรับบริการไดรับการ (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) บริการอยางครบรูปแบบทั้ง

อุดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บแฟมประวัติ จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก มีจํานวนประชากรในเขต 31,600    -      -      -      กอง

ครอบครัวของผูรับบริการ จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท รับผิดชอบเพิ่มขึ้น   สงผล สาธารณสุขฯ

ใชงานที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ใหมีแฟมประวัติครอบครัว (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ) เพิ่มขึ้นจึงมีตูเก็บไมเพียงพอ

รวม 4  โครงการ 97,600    -     -     -     

1 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ 57,200 -      -      -      กอง

ในการปฏิบัติงาน พรอมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู ของกองการศึกษาเกิดชํารุดและ การศึกษา

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600บาท เสียคาซอมแซมบอยครั้ง จึงจัดซื้อ (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) เพื่อทดแทนเครื่องเกา

2 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ เนื่องจากกองการศึกษาไดยืม 22,000 -      -      -      กอง

ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอย เครื่องคอมพิวเตอรจากโรงเรียน การศึกษา

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง มาใชและมีความจําเปนตนสงคืน (เพิ่มเติม)

(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ-

ครุภัณฑคอมพิวเตอร) ภาพจึงขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
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แบบ ผ.08

เปาหมาย เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ในการเพิ่มเติมและ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

                 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เนื่องจากเครื่องพิมพเกิดการชํารุด 9,000 -      -      -      กอง

ในการปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา และซอมบอยครั้ง จึงจัดซื้อเพื่อ การศึกษา

จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคา ทดแทนเครื่องเกา (เพิ่มเติม)

กลางและครุภัณฑคอมพิวเตอร)

รวม 3  โครงการ 88,200    -     -     -     
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