
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60-2562) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ไปแลวน้ัน 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60-2562) ของเทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.25 60-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        3 

-ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด  3 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     4 

                    และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

-ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน    8 

  - ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ   12 

                      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 19 

  - ยุทธศาสตรที่ 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 22 

  - ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  23 

  - ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ   24 

                        ในการปฏิบัติงาน 

  - ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ     25  

 

 

 

 

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

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด 1         50,000         -        -          -        -          1           50,000         

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว 5         2,193,000     -        -          -        -          5           2,193,000     

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 1         100,000       -        -          -        -          1           100,000       

รวม 6         2,293,000    -       -          -       -          6           2,293,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 6         1,335,000     -        -          -        -          6           1,335,000     

รวม 6         1,335,000    -       -          -       -          6           1,335,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 6         9,255,800     -        -          -        -          6           9,255,800     

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 7         1,122,000     -        -          -        -          7           1,122,000     

รวม 13       10,377,800  -       -          -       -          13         10,377,800  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 4         2,180,000     -        -          -        -          4           2,180,000     

รวม 4         2,180,000    -       -          -       -          4           2,180,000    

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ป 2560 ป 2561 ป 2562

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ป 2560 ป 2561 ป 2562

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 1         15,000         -        -          -        -          1           15,000         

รวม 1         15,000        -       -          -       -          1           15,000        

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 1         100,000       -        -          -        -          1           100,000       

รวม 1         100,000      -       -          -       -          1           100,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและ 1         600,000       -        -          -        -          1           600,000       

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 6         4,378,000     -        -          -        -          6           4,378,000     

รวม 6         4,378,000    -       -          -       -          6           4,378,000    

รวมทั้งสิ้น 39       21,328,800  -       -          -       -          39         21,328,800  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการอบรมอาชีพ - เพื่อใหผูติดยาเสพติดที่ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดผูที่เคย 50,000   - - ผูเสพ/ผูติดยา - ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ตั้งตามหนังสือที่มท.0808.2/

ใหแกผูที่ผานการ ผานการบําบัดแลวไดมี มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับ เสพติดผูที่เคย ผูที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวของ ว 4072 เรื่องซักซอมแนวทาง

บําบัดฟนฟูยาเสพติด อาชีพ รายไดเปนการ ยาเสพติดที่ผานการบําบัด มีพฤติกรรม กับยาเสพติด ที่ผานการบําบัด การจัดทํางบประมาณรายจาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผาน ฟนฟูแลว เกี่ยวของกับ  ฟนฟูแลว มีอาชีพ รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

การบําบัดรักษาและผูที่ ยาเสพติดที่ผาน - ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 2560 ของ อปท. ในสวนของ

เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวของ การบําบัดฟนฟู ผูที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวของ เงินอุดหนุนทั่วไปที่ อปท.

กับยาเสพติด แลวมีอาชีพ กับยาเสพติด ที่ผานการบําบัด ไมไดตั้งงบประมาณไวใน

ฟนฟูแลว สามารถใชชีวิต ป 2559 เนื่องจากไดรับ

อยูในสังคมอยางปกติสุข จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุน

ทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค

ใหนํามาตั้งงบประมาณ

รายจายประจําป 2560

รวม 50,000 -      -      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

สวัสดิการฯ

(เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

1 โครงการเปลี่ยนโคมและ -เพื่อเพิ่มแสงสวางและ โดยทําการเปลี่ยนโคมและหลอด 500,000     -     -     จํานวน -เพิ่มแสงสวางและ เนื่องจากหลอดไฟฟา กองชาง

หลอดไฟฟาประหยัด อํานวยความสะดวกใน ไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด LED ไมนอยกวา อํานวยความสะดวก ของเดิมเปนชนิดหลอด (เพิ่มเติม)

พลังงาน ชนิด LED การเดินทางสัญจรไป-มา  จํานวนไมนอยกวา  180 โคม 180 โคม ในการเดินทางสัญจร ฟูออรเรสเซนต ไม

เวลากลางคืนและความ ไป-มา เวลากลางคืน ประหยัดพลังงานและ

ปลอดภัยในชีวิตและ และความปลอดภัย แสงสวางไมทั่วถึงเพื่อ

ทรัพยสิน ในชีวิตและทรัพยสิน เปนการประหยัด

พลังงาน และแสงสวาง

ทั่วถึงเพียงพอตอการ

ปองกันอันตรายในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล จึงมีความ

จําเปนตองเปลี่ยนโคม

และหลอดไฟฟา

ประหยัดพลังงาน

ชนิด LED

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

2 โครงการขยายผิวจราจร - เพื่อกอสรางถนนใหได -โดยทําการทุบทางเทาเดิมแลวทําการ 400,000     -     -      -รอยละ10 - มีถนนที่ไดมาตรฐาน -เพื่อแกไขปญหาความ กองชาง

หนาโรงเรียนมหาไถ มาตรฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร ของอุบัติเหตุ -  อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ศึกษาบานไผ - เพื่อความสะดวกใน หรือตามสภาพยาวประมาณ 185.00 ลดลง ใชถนนลดลง ในการสัญจร ไป-มา

การสัญจรไป - มา เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความ

ไมนอยกวา370.00 ตารางเมตร พรอม ของผูใชถนน สะดวกในการสัญจรไปมา

เทคันหินทําทางเทาใหม รายละเอียด ไมนอยกวา -แกไขปญหาการจราจรติด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด รอยละ 80 ขัดในชวงชั่วโมงเรงดวน

3 โครงการขยายผิวจราจร - เพื่อกอสรางถนนใหได -โดยทําการทุบทางเทาเดิมแลวทําการ 840,000     -     -      -รอยละ10 - มีถนนที่ไดมาตรฐาน -เพื่อแกไขปญหาความ กองชาง

หนาโรงเรียน ขก.10 มาตรฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร ของอุบัติเหตุ -  อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ถึงหนาโรงเรียน ขก.5 - เพื่อความสะดวกใน หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 310.00 ลดลง ใชถนนลดลง ในการสัญจร ไป-มา

การสัญจรไป - มา  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  -ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความ

ค.ส.ล.ไมนอยกวา 775.00ตารางเมตร ของผูใชถนน สะดวกในการสัญจรไปมา

พรอมเทคันหินทําทางเทาใหม ไมนอยกวา -แกไขปญหาการจราจร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล รอยละ 80 ติดขัดในชวงชั่วโมง

กําหนด เรงดวน

4 โครงการขยายผิวจราจร - เพื่อกอสรางถนนใหได -โดยทําการทุบทางเทาเดิมแลวทําการ 130,000     -     -      -รอยละ10 - มีถนนที่ไดมาตรฐาน -เพื่อแกไขปญหาความ กองชาง

หนาโรงเรียนพระกุมาร มาตรฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร ของอุบัติเหตุ -  อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

เยซู - เพื่อความสะดวกใน หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 58.00 ลดลง ใชถนนลดลง ในการสัญจร ไป-มา

การสัญจรไป - มา  เมตร หนา0.15 เมตรหรือพื้นที่ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความ

ไมนอยกวา 116.00ตารางเมตรพรอม ของผูใชถนน สะดวกในการสัญจรไปมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เทคันหินทําทางเทาใหมรายละเอียด  ไมนอยกวา -แกไขปญหาการจราจร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด รอยละ 80 ติดขัดในชวงชั่วโมงเรงดวน

ขอความเดิม

5 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 323,000     -     -      -รอยละ 10  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหสถานที่กอสราง กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอ ทอระบายน้ําใหได พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ของอุบัติเหตุ  -อุบัติเหตุจากการใชถนน มีความถูกตองตรงกับ เปลี่ยนแปลง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ศรีบุญเรือง ซอย 1 โดยเริ่มจากถนน ลดลง ลดลง สภาพพื้นที่จริง หนาที่

ซอยศรีบุญเรือง ซอย1  -เพื่อความสะดวกในการ บานเกิ้ง ซอย 1 ไปทางทิศเหนือถึง  -รอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ 3-23

(ดานทิศเหนือ) สัญจรไป - มา ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1ทําการกอสราง ของระบบ สะดวกในการสัญจรไปมา โครงการ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ถนน ค.ส.ล. กวาง 1..50  เมตร ยาว ระบายน้ําดีขึ้น  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น ที่  32

ขังและระบบระบายน้ํา ประมาณ 110.00 เมตร หนา 0.15  -ความพึงพอ  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดดีขึ้น เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ใจของ  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่น

165.00 ตารางเมตรทางเดิมปรับเรียบ ประชาชน เหม็น

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอม ไมนอยกวา

ขอความใหม ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ขนาด รอยละ 80

โครงการกอสรางถนน Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี 

น้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญ ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

เรือง ซอย 1 ประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียด

 (ดานทิศใต) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

รวม 2,193,000  -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการปะผุรถเก็บ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด  - ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทาย 100,000     -     -     จํานวน 1 คัน  -รถเก็บขนขยะมีสภาพ เนื่องจากรถเก็บขนขยะมูล- กอง

ขนขยะชนิดอัดทาย ในการปฏิบัติงานรักษาความ หมายเลขทะเบียน 83-5274 การใชงานไดตามปกติ ฝอยชนิดอัดทาย หมายเลข สาธารณสุขฯ

หมายเลขทะเบียน สะอาด ขอนแกน จํานวน 1 คัน  -ขยะในเขตเทศบาล ทะเบียน 83-5274 มีอายุ (เพิ่มเติม)

83-5274 ขอนแกน  -เพื่อใหการบริการสาธารณะ เมืองบานไผไมมีตกคาง การใชงาน 11 ป มีสภาพ

ตอบสนองความตองการของ  -เทศบาลเมืองบานไผ มี ผุพังหลายแหงทําใหน้ําจาก

ประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอย ขยะไหลตามพื้นถนนที่ผาน

 -ลดปญหาการรองเรียน ขณะปฏิบัติงานกอใหเกิด

กลิ่นเหม็นและเกิดความ

สกปรก สงผลกระทบตอ

ประชาชนที่อาศัยอยูใกล

เคียง  เพื่อใหการบริการ

สาธารณะการเก็บขนขยะ

มูลฝอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพลดปญหาการ

รองเรียนจากประชาชน 

จําเปนตองปะผุรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย

รวม 100,000    -     -     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการสนับสนุน  - เพื่อเปนคาใชจายใน  - จัดหาสื่อการเรียน การสอน 135,000  -  - จํานวน  -ศพด.มีสื่อการเรียนการสอน ดวยกรมสงเสริมการปก

คาจัดการเรียนการ การจัดหาสื่อการเรียน และวัสดุ การศึกษาใหแก (เงินอุดหนุน) 3 และวัสดุการศึกษาที่เพียงพอ ครองทองถิ่นไดมีหนังสือ

สอน (รายหัว) ศูนย การสอนและวัสดุการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด แหง  -เด็กเล็กมีการพัฒนา ซักซอมแนวทางการจัดทํา

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ ที่เหมาะสมตามวัย งบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ ของ อปท.ใหดําเนินการ

ตั้งงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2560 เพื่อรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไป

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ

สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง   -เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน  -จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการ 350,000  -  - จํานวน  -ศพด.มีเครื่องเลนเพื่อเสริม ดวยกรมสงเสริมการปก

เลนพัฒนาการเด็ก พัมนาการเด็ก เด็กใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน) 3 ชุด สรางพัฒนาการของเด็ก ครองทองถิ่นไดมีหนังสือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ที่เพียงพอ ซักซอมแนวทางการจัดทํา

สังกัดเทศบาลเมือง  -เด็กมีพัฒนาการดาน งบประมาณ พ.ศ.2560

บานไผ รางกายที่แข็งแรงตามวัย ของ อปท.ใหดําเนินการ

ตั้งงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2560 เพื่อรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไป

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ

สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

3 โครงการสงเสริม  -เพื่อจัดอบรม  - จัดอบรมใหความรู 100,000  -  - จํานวน  -ผูเขารวมอบรมมีทักษะ เนื่องจากไดมีการ

สุนทรียภาพดานศิลปะ ใหความรูดานศิลปะ ดานศิลปะ และดนตรี 1 ครั้ง ดานศิลปะและดนตรี พิจารณาโครงการ

และดนตรี และดนตรี ใหแกนักเรียน เยาวชน  -สงเสริมการใชเวลาใหเกิด ที่มีกิจกรรมลักษณะ

โรงเรียนในเขต ประโยชน เดียวกัน และกลุมเปา

เทศบาลเมืองบานไผ หมายเดียวกัน ใหนํามา

รวมจัดทําเปนโครงการ

เดียว เพื่อใหเกิดความคุมคา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

4 โครงการแขงขัน  -เพื่อจัดแขงขันทักษะ  -จัดการแขงขันทักษะ 400,000  -  - จํานวน  -ผูเขารวมงานไดแลกเปลี่ยน เนื่องจากไดมีการ

ทักษะทางวิชาการ ทางวิชาการ ทางวิชาการ 1 ครั้ง เรียนรูดานการศึกษาจากการ พิจารณาโครงการ

และกิจกรรมสงเสริม  -จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ชมบูธนิทรรศการ ที่มีกิจกรรมลักษณะ

การอาน สําหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน  -ครู นักเรียนไดแสดงความ เดียวกัน และกลุมเปา

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง สามารถทางดานวิชาการ หมายเดียวกัน ใหนํามา

บานไผ รวมจัดทําเปนโครงการ

เดียว เพื่อใหเกิดความคุมคา

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

5 โครงการคายพัฒนา  -เพื่อจัดคายพัฒนาศักย  -การจัดเขาคายใหแกตัวแทน 120,000 -     -     จัดคาย  -เกิดการเรียนรูที่  เนื่องจากมีการเปลี่ยน

ศักยภาพผูนําสภาเด็ก ภาพผูนําสภาเด็กและ นักเรียนที่เปนผูนําสภาเด็กและ (ป 59:105,000) 1 ครั้ง หลากหลาย แปลงกิจกรรมและ

และเยาวชนเทศบาล เยาวชนเทศบาลเมือง เยาวชน ในเขตเทศบาลเมือง (ป 58:105,000)  -สามารถนําไปตอยอด งบประมาณในโครงการ

เมืองบานไผ บานไผ บานไผ (ป57:105,000) การเรียนได

 -มีความเปนผูนํามากขึ้น

 -เยาวชนมีความพึง

พอใจในการรวมกิจกรรม

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม

โครงการพัฒนา  -เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 50,000        จํานวน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ศักยภาพผูนําสภาเด็ก ศักยภาพผูนําสภาเด็กและ ผูนําสภาเด็กและเยาวชน 1 ครั้ง

และเยาวชนเทศบาล เยาวชน ของโรงเรียนในเขต

เมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

6 โครงการสนับสนุนคาใช  -เพื่อเปนคาใชจายในการ  - เทศบาลไดรับรางวัลจากการ 50,000        -     -     การไดรับ  -เทศบาลมีงบประมาณ เนื่องจากแผนพัฒนาสามป

จายในการสงเสริมองคกร สงเสริมองคกรปกครอง ประกวดแผนพัฒนาการศึกษา (ป 59:50,000) รางวัลจาก สําหรับการพัฒนาจัดทํา เดิมมีรายละเอียดไมครอบ

ปกครองสวนทองถิ่นที่จัด สวนทองถิ่นที่จัดทําแผน (ป 58:50,000) การคัดเลือก แผนการศึกษา คลุม

ทําแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษาดีเดน (ป 57:50,000)  -เกิดความมุงมั่นใน

ดีเดน ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม

 -เงินรางวัลจากการประกวด 300,000       จํานวน  -เกิดความภาคภูมิใจ

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน  6 แหง  -มีงบประมาณเพิ่มสําหรับ

 -ระดับสถานศึกษาจํานวน การพัฒนาดานการศึกษา

5 แหงๆ ละ 50,000 บาท

 -ระดับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

รวม 1,335,000    -     -     
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)

กอง

การศึกษา

(แผนพัฒนา3ป

(พ.ศ.2560-

2562) เปลี่ยน

แปลงโครงการ

หนาที่ 3-45

โครงการที่14)
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(แผนพัฒนา3ป

(พ.ศ.2560-

2562) เปลี่ยน

แปลงโครงการ

หนาที่ 3-42

โครงการที่3)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางสนาม  -เพือกอสรางสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอ 100,000 - - จํานวน 1 แหง  -เด็ก เยาวชน และประชาชน เนืองจากชุมชนปอบิด กองการศึกษา

กีฬาเซปกตะกรอพรอม เซปกตะกรอ พรอมอุปกรณกีฬาชุมชนปอบิด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมมีสนามกีฬาเซปกตะกรอ (เพิมเติม)

อุปกรณกีฬา  -เพือสงเสริมการออก จํานวน 1 แหง รายละเอียดตาม หางไกลยาเสพติด และทางชุมชนมีความตอง

กําลังกาย แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  -เด็ก เยาวชน และประชาชน การประกอบกับนโยบาย

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ผูบริหารตองการสงเสริม

 -เกิดความรักและความ ใหเด็ก เยาวชน ประชาชน

สามัคคี มีสุขภาพทีดีใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและเสริมสราง

ความรัก ความสามัคคี

ในหมูคณะ

2 โครงการจัดการแขงขัน  -เพือจัดการแขงขัน  -จัดการแขงขันกีฬา 150,000  -  - จํานวน  -ประชาชนมีการใชเวลาวาง เนืองจากไดมีการพิจารณา กอง

กีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาฟุตบอลและ ฟุตบอล 7 คน 1 ใหเกิดประโยชน โครงการทีมีกิจกรรมลักษณะ การศึกษา

และเซปกตะกรอ เซปกตะกรอ  -จัดการแขงขันกีฬา ครัง  -ประชาชนมีสุขภาพรางกาย เดียวกัน และกลุมเปาหมาย (เพิมเติม)

เพือประชาชน เซปกตะกรอ สมบูรณแข็งแรง เดียวกัน ใหนํามารวมจัดทํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

 -เกิดความรักและความ เปนโครงการเดียว เพือใหเกิด

สามัคคีตอกัน ความคุมคา

ขอความเดิม

3 เงินสมทบกองทุนหลัก  - เพื่อจายเปนเงินสมทบ  - สมทบกองทุนหลักประกัน 1,393,110    - - ประชาชน  - ประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากการบริหารจัดการ กอง

ประกันสุขภาพเทศบาล ใหกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ทุกกลุม เมืองบานไผมีสุขภาพดี กองทุนหลักประกัน สาธารณสุขฯ

เมืองบานไผ สุขภาพเทศบาลเมือง ไดรับบริการ  - ประชาชนในเขตเทศบาล สุขภาพเทศบาลเมือง (เปลียนแปลง

 บานไผ ดานสุขภาพ เมืองบานไผไดรับบริการ บานไผ มีประโยชนตอ แผนพัฒนา 3 ป

ครอบคลุม ดานสาธารณสุขครอบคลุม ประชาชนในพืนทีสงผลให (พ.ศ.2560-

และทั่วถึง และทัวถึง ประชาชนใหความสําคัญ 2562)

ขอความใหม และใหความรวมมือในการ หนาที 3-60

2,089,800    สรางเสริมสุขภาพปองกัน โครงการที 16)

โรคในชุมชนมากขึน

เทศบาลเมืองบานไผจึง

สมทบงบประมาณเพิมใช

จากเดิม 100% เปน150%

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหอาสาสมัครดูแล อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ 500,000      - - อาสาสมัครฯ  - อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากกลุมอาสาสมัคร กอง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุอาสาสมัครดูแล อาสาสมัครดูแลผูพิการ จํานวน และอาสาสมัครดูแลผูพิการ ดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัคร สาธารณสุขฯ

อาสาสมัครดูแลผูพิการ ผูพิการมีความรู และมี จํานวน  117  คน 117 คน มีความรูและมีความเชียว ดูแลผูพิการ ดําเนินงานมา (เพิมเติม)

และทัศนศึกษาดูงาน ทักษะในการทํางาน ชาญในการทํางาน ตังแตป 2554 และมีการเพิม

 - ผูสูงอายุและผูพิการ จํานวนอาสาฯ ในป 2558

ไดรับการดูแลทีถูกตอง แตยังไมไดมีการพัฒนา

ศักยภาพดังนันจึงตองมีการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

อบรมและพัฒนาทักษะ

การทํางาน

ขอความเดิม

5 โครงการสงเคราะห  - เพือเปนการชวยเหลือ  - กลุมคนพิการ ทัง  39 ชุมชน 6,028,800    -     -     รอยละ90ของ  -คนพิการไดรับการดูแล ตามหนังสือดวนทีสุดที กอง

เบียยังชีพคนพิการ สงเคราะหแกคนพิการให (ป59:5,203,200) คนพิการทีมี สวัสดิการเบียยังชีพ มท 0891.3/ว3609 สวัสดิการสังคม

ไดรับการดูแลดาน (ป58:5,034,400) บัตรคนพิการ  -คนพิการไดรับการชวย แนวทางการจายเงินเบียความ (เปลียนแปลง

สวัสดิการเบียยังชีพอยาง (ป57:2,766,500) ไดรับเบียยังชีพ เหลือเปนการบรรเทาความ พิการ ตามระเบียบกระทรวง แผนพัฒนาสามป

เทาเทียมเปนขวัญและ เดือดรอนเบืองตน มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ (พ.ศ.2560-

กําลังใจใหคนพิการใหได ขอความใหม  -คนพิการมีขวัญกําลังใจ การจายเงินเบียความพิการให 2562)

รับสิทธิประโยชนจาก 6,336,000 คนพิการขององคกรปกครอง หนาที 3-65

ภาครัฐ สวนทองถิน พ.ศ.2553 โครงการที 34)

(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

6 โครงการปองกันและ  - เพื่อใหกลุมเปาหมาย  - กลุมผูเสพ / ผูติดยาเสพติด 80,000        - - ผูเสพ/ผูติด  -กลุมเปาหมาย ลด ละ เลิก  ตามหนังสือกระทรวง กอง

แกไขปญหายาเสพติด สามารถ ลด ละ การใช ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ (เงินอุดหนุน) ยาเสพติด สารเสพติด มหาดไทย ที่ 0808.2/ สาธารณสุขฯ

กิจกรรมคาใชจายสําหรับ ยาเสพติดได ไดรับการบําบัดฟนฟู ไดรับการ  -มีทัศนคติ คานิยม และ ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 (เพิ่มเติม)

สงเสริมบําบัดฟนฟูผูเสพ / -เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวน บําบัดฟนฟู พฤติกรรมที่เหมาะสม เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

ผูติดยาเสพติด ความคิด ทัศนคติ คานิยม  -มีรางกาย จิตใจ ที่แข็งแรง จัดทํางบประมาณรายจาย

ตลอดจนพฤติกรรมให สามารถแกไขปญหาชีวิตได ประจําปงบประมาณ 2560

เหมาะสมไปสูเปาหมายใน  -ครอบครัว อบอุนไดลูกหลาน เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป

การดําเนินชีวิตที่วางไว กลับคืน ที่อปท.ไมไดตั้งงบประมาณ

 -เพื่อฟนฟูสภาพรางกาย  -ปองกันและแกไขปญหา พ.ศ.2559 เนื่องจากไดรับ

จิตใจใหเขมแข็ง  สามารถ ยาเสพติด จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุน

เผชิญปญหาแกไขปญหา ทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค

ชีวิตไดอยางเหมาะสม สําหรับปองกันและแกไข

 -เพื่อคืนคนดีกลับสู ปญหายาเสพติด ใหนํามา

ครอบครัวและสังคม ตั้งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2560

รวม 9,255,800   -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการฝกอบรมยุว เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมใน ฝกอบรมยุว อปพร.  100,000 - - 1 รุน  -เยาวชนมีความรูความเขาใจในการ เนื่องจากไดมีการ สํานักปลัดฯ

อปพร. และยุวเทศกิจ การปองกันและบรรเทา และยุวเทศกิจ ปองกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได พิจารณาโครงการ งานปองกันฯ

สาธารณภัยและมีจิตสํานึก 1 รุน ๆ ละ 50 คน  -สรางจิตสํานึกและความตระหนัก ที่มีกิจกรรมลักษณะ (เพิ่มเติม)

ในการรักษาความสะอาด ในการรักษาความสะอาด เดียวกัน ใหนํามารวม

ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเปนระเบียบเรียบรอย จัดทําเปนโครงการเดียว

2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมในวันที่ 20,000 - - ปละ 1 ครั้ง  -สมาชิก อปพร .ไดรวมกันทํา เพื่อใหอปพร.มารวมทํา สํานักปลัดฯ

วันสถาปนา อปพร. การจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน 22 มีนาคม  ของทุก (ป59:10,000 กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสมัคร กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ งานปองกันฯ

สถาปนา อปพร.เพื่อสงเสริม ป58:13,500 และสามัคคีในหมูอปพร. สาธารณะและใหอปพร.ที่ได (เพิ่มเติม)

การปฏิบัติงานของสมาชิก ป57:13,500)  -แลกเปลี่ยนประสบการณ รับเปนอปพร.ดีเดนไปรับ

อปพร. รับทราบนโยบายจากศูนย อปพร. เกียรติบัตรที่กทม.และ

กลาง รวมเดินสวนสนาม

3 โครงการฝกซอมการปอง เพื่อเตรียมพรอมรับสถาน- ดําเนินการฝกซอมแผน 30,000 - - 1 ครั้ง  -หนวยงานที่ปฏิบัติงานดาน เพื่อเปนการเตรียมความ สํานักปลัดฯ

กันและแกไขปญหา การณจากเหตุสาธารณภัย ปองกัน อัคคีภัย วาตภัย (ป59:10000 สาธารณภัยที่เกี่ยวของในระดับ พรอมและเพิ่มทักษะในการ งานปองกันฯ

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตาง ๆ อุทกภัย ป58:30,000 พื้นที่เกิดความเชื่อมโยงไปสูการ ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให (เพิ่มเติม)

ป57:30,000) ปฏิบัติ มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 -สอดคลองในการเกิดเหตุการณจริง

4 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ ดําเนินการตั้งจุดตรวจ 60,000      - - จํานวน  -ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ เปนการปองกันอุบัติเหตุใน สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุชวงเทศกาล ตาง ๆ ในชวงเทศกาลฯ จุดบริการแกประชาชน (ป59:60,000 ไมนอยกวา จราจรในบริเวณจุดเสี่ยงได ชวงเทศกาลตางๆตามคําสั่ง งานปองกันฯ

ในชวงเทศกาล ป58:90,000 3 ครั้ง  -ลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน ของรัฐบาล กระทรวง (เพิ่มเติม)

ป57:90,000) ที่สัญจรไปมาตามถนน มหาดไทยและจังหวัด

5 โครงการฝกอบรมเครือ เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให ฝกอบรมจัดตั้งเครือขาย 25,000 - - จํานวน  -แกไขปญหาดานตาง ๆ เชนปญหา เพื่อเพิ่มจํานวนประชาชน สํานักปลัดฯ

ขายอาสาสมัครเตือนภัย ชุมชนของเทศบาลมีความ อาสาสมัครเตือนภัย 1 รุน ดานอัคคีภัย อุทกภัยตามจุดเสี่ยง ที่จะเปนเครือขายในการ งานปองกันฯ

(มิสเตอรเตือนภัย) เขมแข็งและมีบทบาท ชุมชนละ 2 คน 1 รุน ในเขตเทศบาล ปองกันอุบัติภัยตามชุมชน (เพิ่มเติม)

มากยิ่งขึ้น จํานวน 78 คน  -มีเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย

6 โครงการปองกันและ เพื่อปองกันและแกไขปญหา ดําเนินการปองกัน 100,000 - - จํานวนครั้ง  -เกิดพลังทางสังคม กระบวนการ เพื่อเปนการปฏิบัติตาม สํานักปลัดฯ

แกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด กิจกรรมตามโครงการ (ป59:50,000 ตามนโยบาย มีสวนรวมในการตอตานยาเสพติด หนังสือสั่งการของรัฐบาล งานปองกันฯ

ปองกันและแกไขแกไข ป58:100,000 และหนังสือ  -เยาวชน ประชาชนตระหนักเขาใจ เพื่อปองกันและแกไขปญหา (เพิ่มเติม)

ปญหาเสพติด ป57:100,000) สั่งการของ ในบทบาทหนาที่ในการปองกัน ยาเสพติดในชุมชนในเขต

รัฐบาล และแกไขปญหายาเสพติด เทศบาล

 -ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

ลดลง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  -เพื่อใชในงานศูนยบริการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000     -         -     จํานวน  -มีพาหนะที่จําเปนใช เดิมงานศูนยฯ รับโอน กอง

(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ สาธารณสุข ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 1 คัน ในงานบริการสาธารณสุข รถกระบะดับเบิ้ลแค็บ สาธารณสุขฯ

 4 ประตู  -เพื่อใหบริการประชาชน 2 ลอ ปริมาตรกระบอก   -เพื่อใหประชาชนไดรับ จากกองคลัง ซึ่งมีอายุ (เพิ่มเติม)

 ในการออกเยี่ยม แนะนําฯลฯ สูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี บริการที่สะดวก รวดเร็ว การใชงานมากวา 19 ป

  ในชุมชน หองโดยสารเปนแบบ และทั่วถึง ชํารุดบอย ไมคุมกับ

  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  -การปฏิบัติหนาที่ของ การซอมแซม ไมเกิด

 การทํางานของเจาหนาที่ เปนกระบะสําเร็จรูป เจาหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการใช

ในการออกใหบริการ พรอมเครื่องปรับอากาศ มากขึ้น งานบริการประชาชน

ประชาชน (รายละเอียดตาม จึงมีความจําเปนจัดซื้อ

มาตรฐานครุภัณฑ) รถที่มีประสิทธิภาพ

มาทดแทน

รวม 1,122,000 -        -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดงาน  -เพือจัดงานประเพณี  -การจัดงานประเพณี 160,000  -  - จํานวน  -ประเพณีบุญบังไฟ- เนืองจากไดมีการ

ประพณีบุญบังไฟ- บุญบังไฟ-ตะไลยักษ บุญบังไฟ-ตะไลยักษ 1 ครัง ตะไลยักษไดรับการอนุรักษ พิจารณาโครงการ

ตะไลยักษ  -เพือสงเสริมใหประเพณี ชุมชนหนองลุมพุก  -สงเสริมความรักและความ ทีมีกิจกรรมลักษณะ

บุญบังไฟ-ตะไลยักษ จํานวนเงิน 60,000 สามัคคีในชุมชน เดียวกัน ใหนํามารวม

ใหคงอยูสืบไป บาท และชุมชนหมูสี จัดทําเปนโครงการ

พัฒนา,ชุมชนโพธิ์สวรรค เดียว 

จํานวนเงิน 100,000 บาท

2 โครงการอนุรักษ  -เพือจัดงานบุญประเพณี  1.จัดการแขงขันสวด 220,000  -  - จํานวน  -วัฒนธรรมประเพณีและ เนืองจากไดมีการ

วัฒนธรรม ประเพณี ประจําป มนตหมูทํานองสรภัญญะ 1 ครัง ภูมิปญญาทองถินไดรับการ พิจารณาโครงการ

และภูมิปญญาทองถิน  -เพืออนุรักษ และสืบสาน ชุมชนปอบิด จํานวน อนุรักษใหคงอยูสืบไป ทีมีกิจกรรมลักษณะ

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา เงิน 50,000 บาท  -ชุมชนมีความรักความ เดียวกัน ใหนํามารวม

ทองถิน 2.จัดการแขงขันสวด สามัคคีมีความรวมมือ จัดทําเปนโครงการ

มนตหมูทํานองสรภัญญะ เปนอันหนึงอันเดียวกัน เดียวกัน

ชุมชนบานไผพัฒนา

จํานวนเงิน 20,000 บาท

3.จัดงานบุญประจําป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง



20

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

และประกวดคําผญา

ชุมชนประเสริฐแกวและ

ชุมชนหลักสิบสี จํานวน

เงิน 20,000 บาท

4.จัดกิจกรรมปฏิบัติ

ธรรมบําเพ็ญกุศล

ชุมชนสุมนามัย จํานวน

เงิน 20,000 บาท

5.จัดกิจกรรมแสงธรรม

นําชีวิต ชุมชนศาลเจา,

ชุมชนโนนสะอาด,

ชุมชนพระธรรมสาร,

ชุมชน บขส. จํานวนเงิน

20,000 บาท

6.จัดงานบุญประจําป

ชุมชนคลองชลประทาน

และชุมชนยิงยง จํานวน

เงิน 20,000 บาท

7.จัดงานบุญประเพณี

ชุมชนบานไผเกา 

จํานวนเงิน 20,000 บาท

8.จัดงานบุญประเพณี

มหาชาติ (พระเวสสันดร)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ชุมชนบานขาพัฒนา

จํานวนเงิน 50,000 บาท

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

3 โครงการจัดงานฉลอง  -เพือจัดงานฉลองวันเด็ก  - จัดกิจกรรมในงานฉลอง 100,000  จัดงาน   -เด็กมีความสุข เนืองจากชือโครกงารเดิม

วันเด็กแหงชาติ ใหแกเด็ก วันเด็กแหงชาติ (ป 59:100,000) จํานวน และสนุกสนาน ไมสอดคลองกับกิจกรรม

(ป 58:75,000) 1 ครัง   -เด็กประพฤติตน

(ป 57:75,000) เปนเด็กดี

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม

โครงการจัดงานวันเด็ก  -เพือจัดงานวันเด็กแหงชาติ  -จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ ของเทศบาลเมืองบานไผ

ขอความเดิม -     -      

4 โครงการฝกอบรมและ  -เพือสงเสริมใหเกิดการ  - ชุมชนและองคกรในเขต 250,000 -     -     ทัง 39 ชุมชน  -ชุมชนสามารถแกไขปญหา  เพือใหเหมาะสมกับ

ทัศนศึกษาดูงานเชิง วางแผนพัฒนาทองถินอยางมี เทศบาลเมืองบานไผ (ป59:250,000) ไดถูกตอง ตรงกับปญหาที ครอบคลุมกับกิจกรรม

ปฏิบัติการเพือเสริมสราง สวนรวมภาครัฐและภาค ทัง 39 ชุมชน (ป58:20,000) แทจริง และพัฒนาทองถิน ทีจะดําเนินการ

ภาวะผูนําคณะกรรมการ ประชาชนสรางเสริมภาวะ (ป57:50,000) ไดกับความตองการของ

ชุมชนและองคกร ผูนําในหลักธรรมาภิบาล ประชาชนคณะกรรมการ

ในเขตเทศบาลเมือง (Good Governant)และ ชุมชนไดรับการยอมรับ 

บานไผ สรางเสริมการทํางานเปนทีม  -ชุมชนเกิดความสามัคคี

และความสามัคคีของประชาชน ภายในชุมชน และองคกร 

ในทองถินและแลกเปลียนความ ขอความใหม มีความเขมแข็งสามารถ

รูความเขาใจประการณในการ 1,700,000  พึงพาตนเองได
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

พัฒนาทองถินกับภาคสวนตางๆ

รวม 2,180,000 -     -     
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(เพิมเติม)

กอง

การศึกษา

(เพิมเติม)

    

    



24

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

การศึกษา

(แผนพัฒนา3ป

(พ.ศ.2560-

2562) เปลียน

แปลงโครงการ

หนาที 3-77

โครงการที 10)

กอง

สวัสดิการฯ

(แผนพัฒนา3ป

(พ.ศ.2560-

2562) เปลียน

แปลงโครงการ

หนาที 3-86

โครงการที 34)
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อใหบริการเชิงรุกโดยการ ประชาชนที่มีทรัพยสิน 15,000 -     -     เทศบาล  -ประชาชนไดรับความสะดวกใน เพื่อเปนการเตรียมความ

ในการจัดเก็บรายไดจาก จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในเขตเทศบาล (ป59:15,000) มีรายได การใหบริการชําระภาษีนอก พรอมและรองรับ พ.ร.บ.

แหลงรายไดเดิม  -เพื่อเรงรัดการจัดเก็บภาษี ทั้ง 39 ชุมชน เพิ่มขึ้น สถานที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

 -เพื่อปรับปรุงอัตราคาเชา "2 %  -เทศบาลสามารถจัดเก็บไดครบ ฉบับใหม ที่จะมีผลบังคับ

มาตรฐานกลางใหมให ถวน ถูกตอง เปนธรรม ใชในปงบประมาณ 2560

เหมาะสม  -เทศบาลมีฐานขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวนแมนยํามากขึ้น

รวม 15,000 -     -     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

(เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการพัฒนา - เพื่ออบรมใหความรูแกกลุม คณะกรรมการชุมชน 100,000  - - ชุมชนทั้ง - กลุมเปาหมายไดรับความ - สงเสริมใหประชาชน

ศักยภาพชุมชน เปาหมายไดแก  คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน 39 ชุมชน รูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ เกิดความรูความเขาใจ

เพื่อการเรียนรู คณะกรรมการชุมชน กลุมเครือขายชุมชน อสม. ไดรับการ จากภาครัฐ ในสิทธิประโยชนตางๆ

และแกไขปญหา คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน ผูสูงอายุ คนพิการ ดูแลจาก เชนสิทธิประโยชนดานสวัสดิ รวมถึงเปนการสงเสริม

กลุมเครือขายชุมชน อสม. ผูดอยโอกาส และประชาชน หนวยงาน การภาครัฐ ดานประชาธิปไตยใน

ผูสูงอายุ คนพิการ ทั่วไปทั้ง 39 ชุมชน ภาครัฐ การสงเสริมประชาธิปไตย ชุมชน

ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป การสงเสริมอาชีพ เรื่อง

ทั้ง 39 ชุมชน สุขภาวะตางๆ เรื่องการศึกษา

เรื่องการพัฒนาทองถิ่นและ

ชุมชน ฯลฯ

- กลุมเปาหมายสามารถเขา

ถึงสิทธิประโยชนตางๆจาก

ภาครัฐไดอยางครอบคลุม

และทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล
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รวม 100,000 -     -     



25

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

สวัสดิการฯ

(เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ขอความเดิม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน  - อสม. จํานวน 215 คน 500,000     -     -     อสม.  - อสม.ในเขตเทศบาล  - เนื่องจากจะจัด กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข เรียนรูประสบการณการทํางาน ทั้ง 215 คน เมืองบานไผ มีศักยภาพ กิจกรรมอบรม 1 ครั้ง/ สาธารณสุขฯ

(อสม.)และทัศนศึกษาดูงาน กับหนวยงานอื่นๆ มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการ ป และจะจัดกิจกรรม (แกไข /

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ทํางานมากขึ้น ทัศนศึกษาดูงานในตาง เปลี่ยนแปลง

ใหมีประสิทธิภาพ  - อสม. มีประสบการณ จังหวัดซึ่งคาใชจายตางๆ แผนพัฒนา 3 ป

และทักษะในการทํางาน มีจํานวนมาก จึงเปลี่ยน (พ.ศ.2560-

ใหมๆ แปลงงบประมาณจาก 2562)

500,000 บาท เปน หนาที่ 3-106

600,000  บาท โครงการที่10)

ขอความใหม

600,000 -     -     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 600,000 -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

1 โครงการจัดซื้อรถยนต ใชในการเดินทางไปราชการ จัดซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถตู) ไมเกิน 2,400,000   - -     1 คัน  -ปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากเทศบาล สํานักปลัดฯ

นั่งสวนบุคคล (รถตู) และในการติดตอราชการ 7 ที่นั่ง  จํานวน  1 คัน  เครื่องยนตดีเซล และทรัพยสิน เมืองบานไผ  มีรถยนต (เพิ่มเติม)

ไมเกิน  7  ที่นั่ง ตางๆเพื่อความปลอดภัย ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,497 ซีซี  -เพิ่มประสิทธิภาพ (รถตู)  ไมเพียงพอตอ

 ในการเดินทาง ประตูหองโดยสารเปดขึ้น - ลง ดานขางไดทั้ง ในการปฏิบัติงาน การเดินทางไปราชการ

2 ดาน ระบบไฟฟาไฮโดรลิค ระบบจายน้ํามัน มากยิ่งขึ้น หรือปฏิบัติภารกิจตางๆ

หัวฉีดไดเร็ดอินเจคชั่นคอมมอนเรล ดังนั้นจึงมีความเปน

ระบบขับเคลื่อนเกียรอัตโนมัติไมต่ํากวา 5สปค จะตองมีรถยนต (รถตู)

พวงมาลัยพาวเวอร  พรอมระบบเซ็นทรัลลอค ที่มีสภาพดีที่ใชในการ

ระบบกระจายแรง เบรก  ABS ลออัลลอย  การเดินทางและ

ขนาด  ไมนอยกวา 17 นิ้ว มีระบบเครื่องเสียง ความปลอดภัยทรัพยสิน

แบบเลน  DVD , CD , MP 3 ติดแอรจาก ของทางราชการ

โรงงานผูผลิต 

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง -เพื่อกําจัดแมลงที่เปนพาหะ -จัดซื้อเครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลว 26,000       - -     เครื่องพนยา -ลดปญหาแมลงที่ เนื่องจากบอกําจัด กองชาง

พนยาแบบใชแรงดัน นําโรค ชนิดสะพายหลัง ขนาด 1.5 แรงมา เปนเครื่อง จํานวน เปนพาหะนําโรค ขยะมูลฝอยเทศบาล (เพิ่มเติม)

ของเหลว ชนิดสะพาย พนยาชนิดสะพายหลัง เครื่องยนตเบนซิน  2 เครื่อง -ลดปญหาแมลงกอ เทศบาลเมืองบานไผ

หลัง ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ความรําคาญ มีขยะเนาเหม็นจํานวน

จํานวน 2 เครื่อง มาก มีแมลงวันรบกวน

กอใหเกิดความรําคาญ

และเปนพาหะนําโรค 

จึงมีความจําเปนตองซื้อ

เครื่องพนยาเพื่อกําจัด

แมลงวัน

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใชในการตัดหญาสนาม  - จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เปนเครื่อง 57,000       - -     เครื่องตัดหญา - เพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องตัดหญา กองชาง

ตัดหญาแบบขอแข็ง เฉลิมพระเกียรติและสวน- ตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนตขนาด จํานวน ในการปฏิบัติงาน ที่มีอยูเดิมไมเพียงพอ (เพิ่มเติม)

หยอมตางๆภายในเขต ไมนอยกวา 1.5 แรงมาปริมาตรกระบอกลูกสูบ 6 เครื่อง  -ภูมิทัศนภายในเขต และมีบางเครื่องที่ชํารุด

เทศบาลเมืองบานไผ ไมนอยกวา 30 ซีซี  พรอมใบมีด จํานวน เทศบาลฯ สวยงาม ใชงานไมได ซึ่งงานสวน



27

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

6 เครื่อง สาธารณะกองชางตอง

ใชในการตัดหญาตาม

สวนสาธารณะภายใน

เขตเทศบาล จึงมีความ

จําเปนตองซื้อเพิ่มเติม

4 โครงการจัดซือรถยนต  -เพือใชในการเก็บขน  - จัดซือรถยนตบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,175,000   -     -     รถยนตบรรทุก - เพิมประสิทธิภาพ เนืองจากรถเก็บขนกิงไม กองชาง

บรรทุกขนาด 3 ตัน เศษไม เศษหญา ปริมาตรกระบอกลูกสูบไมตํากวา 3,000 ซีซี จํานวน 1 คัน ในการปฏิบัติงาน เศษหญา หมายเลข (เพิมเติม)

6 ลอ นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไมตํากวา  -ใชในการเก็บขน ทะเบียนบง 3027 มีอายุ

5,000 กิโลกรัม พรอมกระบะ และเครือง เศษไมเศษหญา การใชงานมากวา 20 ป 

ปรับอากาศ  จํานวน  1  คัน มีสภาพชํารุดและผุพัง

และมีการซอมแซมบอย

ครังทําใหสินเปลือง

งบประมาณและมีความ

จําเปนตองซือทดแทน 

คันเดิม

 -ปริมาณงานเก็บขน

กิงไมและเศษหญามี

ปริมาณเพิมมากขึน

5 โครงการจัดซือเครือง  - เพือบํารุงรักษายางของ  - เครืองปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ 40,000       -     -     จํานวน  -รถทีใชในการ  - เนืองจากใชในการ กอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ปมลมพรอมมอเตอร รถยนตทีใชในการปฏิบัติ จํานวน 1 เครือง 1 เครือง ปฏิบัติงานรักษา บํารุงรักษายางรถยนต สาธารณสุขฯ

และอุปกรณ งานของงานรักษาความ ความสะอาดมี ทีใชในการปฏิบัติงาน (เพิมเติม)

สะอาด ประสิทธิภาพและ รักษาความสะอาดให

เกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพและ

ในการปฏิบัติงาน เปนการยืดอายุการ

 - เพือประหยัด ใชงานของยางรถยนต

งบประมาณในการ

ดูแลบํารุงรักษารถที

ใชในการปฏิบัติงาน

6 โครงการซอมรถ  -เพื่อซอมรถดูดโคลน  -รถดูดโคลนทะเบียน 83-1397 ไดรับการ 680,000     -     -     จํานวน -เพิ่มประสิทธิภาพ -รถดูดโคลน ทะเบียน กองชาง

ดูดโคลน ทะเบียน83-1397 ซอมแซม จํานวน 1 คัน 1 คัน ในการดูดโคลนลอก 83-1397 มีอายุการใช เพิ่มเติม

ทะเบียน 83-1397 จํานวน 1 คัน ใหสามารถ ทอระบายน้ําภาย งานมาแลวเกินกวา10ป

ใชงานไดตามปกติ ในเขตเทศบาลฯ ทําใหเครื่องยนตและ

ตามคํารองของ ระบบตางๆชํารุดเสียหาย

ประชาชน บอยทําใหขาด

-เพื่อใหประชาชนได ประสิทธิภาพในการ

รับบริการที่สะดวก ทํางานจึงมีความจําเปน

รวดเร็วขึ้น ตองซอมแซมรถดูดโคลน

ดังกลาว
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รวม 4,378,000  -     -     
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