
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6



 

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 6 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.25 60-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

                                                                      เทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ    2 

                             และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ยั่งยืน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย 3  

                                       ในชีวิตและทรัพยสิน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ     6  

 

 

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

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1         370,000       -        -          -        -          1         370,000       

รวม 1         370,000      -       -          -       -          1         370,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 1         1,000,000     -        -          -        -          1         1,000,000     

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1         750,000       -        -          -        -          1         750,000       

รวม 2         1,750,000    -       -          -       -          2         1,750,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4         1,028,900     -        -          -        -          4         1,028,900     

รวม 4         1,028,900    -       -          -       -          4         1,028,900    

รวมทั้งสิ้น 7         3,148,900    -       -          -       -          7         3,148,900    

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

ป 2560 ป 2561 ป 2562

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการกอสราง เพื่อใชในการจัดงาน ทําการกอสรางซุมถวายดอกไมจันทนงานพระราช 370,000     -     -     ซุมถวาย - เพื่อใชในการจัดงาน เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ สํานักปลัดฯ

ซุมถวายดอกไมจันทน พระราชพิธีถวายพระ พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ ดอกไมจันทน พระราชพิธีถวายพระเพลิง พรอมรําลึกในพระมหา (เพิ่มเติม)

งานพระราชพิธีถวาย เพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณ จํานวน 1 ซุม พระบรมศพพระบาท กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

พระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พิธีวัดจันทรประสิทธิ์ โดยทําการกอสรางฐานราก สมเด็จพระปรมินทร ที่มีตอประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา- ค.ส.ล.ขนาด 3.00X5.00 เมตร หนา 0.25 เมตร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตลอดรัชสมัยของพระองค

พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ โครงสรางภายในซุมใชเหล็กกลองขนาด 60X60 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนการถวายความอาลัย

ภูมิพลอดุลยเดชฯ X3.2 มิลลิเมตรและเหล็กกลองขนาด 38 X 38 และสมพระเกียรติ เปนครั้งสุดทาย ประกอบกับ

ณ บริเวณพิธี X 2.3 มิลลิเมตร ขนาดฐานซุมกวาง 1.95 เมตร หนังสืออําเภอบานไผ 

วัดจันทรประสิทธิ์ ยาว  4.44 เมตร สูงจากฐานราก 7.41 เมตร ที่ ขก 0218/3888 ลงวันที่

รายละเอียดตามแบบแนบทาย เพื่อการกอสราง 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง

ซุมถวายดอกไมจันทน (แบบสําหรับตั้งในทุก มอบหมายภารกิจการเตรียม

จังหวัดทั่วประเทศ) ของกรมศิลปากร ความพรอมเกี่ยวกับพิธีถวาย

สํานักสถาปตยกรรม ดอกไมจันทน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รวม 1 โครงการ 370,000 -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อจัดซื้อเครื่อง ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม   -มีสถานที่และอุปกรณ  -เนืองจากเครืองออกกําลัง กองการศึกษา

ออกกําลังกายกลางแจง ออกกําลังกาย  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 400,000     -     -     ซื้อเครื่อง ออกกําลังกายเพียงพอ กายทีติดตังอยูเดิมในชุมชน (เปลียนแปลง)

กลางแจง กลางแจง จํานวน 5 ชุด ใหแก ออกกําลังกาย  -ประชาชนมีสุขภาพรางกาย ศรีหมอนพัฒนา (ตลาดสี), แผนพัฒนา

 -เพื่อสงเสริมการ 1. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ จํานวน 5 ชุด แข็งแรง ทีวาการอําเภอบานไผ,สถานี สามป(พ.ศ.

ออกกําลังกาย     ศึกษาขอนแกน จํานวน 1 ชุด   -สงเสริมการใชเวลาวางให ตํารวจภูธรบานไผ และสวน 2560-2562)

2. ชุมชน บ.ข.ส. จํานวน 1 ชุด เกิดประโยชน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนาที่ 3-56

3. ชุมชนศาลเจา 2 จํานวน 1 ชุด  -เปนศูนยรวมของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู- โครงการที 6

4. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน1ชุด ประชาชนในชุมชนและ หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 

5. ชุมชนเจนจบทิศ จํานวน 1 ชุด เกิดความสามัคคีมากขึ้น 80 พรรษา (หนองสวรรค) 

ประกอบดวย ชุมชนโพธิ์สวรรค ชํารุดและ

1. เครื่องบริหารหลัง สะโพก ไหล ไดดําเนินการซอมแซมบอย

2. เครื่องบริหารขอเขา ครังทําใหเสียคาใชจายมาก

3. เครื่องดึงไหล ไมคุมคา จึงขอเพิมเติมการ

4. ลูวิ่งอเนกประสงค จัดซือเครืองออกกําลังกาย

5.เครื่องบริหารแขนไหลและหนาทอง เพือติดตังทดแทนของเดิม

6.เครื่องบริหารสะโพก ทีชํารุดใหกับสถานทีดังกลาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ขอความใหม ขอความใหม ขอความเดิม

 - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 1,000,000   -     -     ซื้อเครื่อง

กลางแจง จํานวน 9 ชุด ใหแก ออกกําลังกาย

1.ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน จํานวน 9 ชุด

2. ชุมชน บ.ข.ส. 

3. ชุมชนศาลเจา 2

4. ชุมชนขนมจีน 2000

5. ชุมชนเจนจบทิศ

6. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา(ตลาดสี่)

7. ที่วาการอําเภอบานไผ

8. สถานีตํารวจภูธรบานไผ

9. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนพรรษา 

80 พรรษา(หนองสวรรค) ชุมชุนโพธิ์สวรรค

รวม 1 โครงการ 1,000,000 -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก
1 โครงการจางตีเสน  -เพือใหประชาชน ขอความเดิม ขอความเดิม รอยละ 80  -ลดอุบัติเหตุบนทองถนน  -เนืองจากงบประมาณ สํานักปลัดฯ

จราจรถนนสายตางๆ เกิดความปลอดภัย  -ถนนในเขตเทศบาล 500,000     -     -     ของความ  -ปญหาการจราจรลดลง ทีตังไวมีไมเพียงพอ (เปลียนแปลง)

ในเขตเทศบาล ในการใชรถใชถนน ขอความใหม ขอความใหม พึงพอใจ  -เกิดความปลอดภัย  ประกอบกับถนนทีจะ แผนพัฒนา

 - ตีเสนจราจรถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง 750,000     ของผูใชรถ ในการใชรถใชถนน ดําเนินการตีเสน เสนแบง สามป(พ.ศ.

บานไผ โดยทําการตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก ใชถนน เสนจราจรไดลบเลือน 2560-2562)

มอก.542-2549 ดังนี ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการ หนาที 3-69

1) ถนนสมหวังสังวาลย ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ใชรถใชถนน โครงการที 5

เริมตังแตสามแยกถนนแจงสนิทตัดกับถนนสมหวังสังวาลย

ถึงถนนบายพาสบานไผ-มหาสารคาม

2) ถนนสุขาภิบาล2 ความยาวประมาณ 2,210 เมตร 

เริมตังแตสีแยกโรงพยาบาลถึงสามแยกโรงแรมไฮเวย

3) ถนนสมาสบํารุง ความยาวประมาณ 500 เมตร 

เริมตังแตสามแยกถนนเจนจบทิศตัดกับถนนสมาสบํารุง

ถึงสามแยกถนนสมาสบํารุงตัดกับถนนอํามาตย

4) ถนนทองประเสริฐ ความยาวประมาณ 610 เมตร 

เริมตังแตสามแยกโบสถฝรังถึงศาลหลักบานชุมชนจัดสรร

5) ถนนเจนจบทิศ เริมตังแตสีแยกโรงพยาบาลบานไผ

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ ติดตอกับเทศบาลตําบลในเมือง

ความยาวประมาณ 2,700 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

รวม 1 โครงการ 750,000 -     -     

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

1 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อใหการฏิบัติงานเกิด  -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900         - - จํานวน  -การปฏิบัติงานเกิด  -เนื่องจากปจจุบันใชงาน สํานักปลัดฯ

เครื่องพิมพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 1 เครื่อง ความสะดวก รวดเร็ว เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet) (เพิ่มเติม)

Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง และมีประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานเกิดความลาชา

(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ ในการปฏิบัติงาน ไมเหมาะสมตอการใชงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร) จึงขอจัดซื้อเครื่องพิมพ

2 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อใหการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000       - - จํานวน  -การปฏิบัติงานเกิด  -เนื่องจากปลัดเทศบาลยังไมมี สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอรโนตบุค เกิดประสิทธิภาพมาก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง ความสะดวก รวดเร็ว คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ (เพิ่มเติม)

ยิ่งขึ้น (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ และมีประสิทธิภาพ ใชงานประจํา ณ หองเลขานุการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร) ในการปฏิบัติงาน นายก เพื่อเกิดความสะดวก

รวดเร็ว ในการใชงานรวมทั้ง

สามารถนําไปใชในการประชุม

สัมมนานอกสถานที่เพื่อใหเกิด

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ความคลองตัวมากขึ้น จึงจําเปน

ตองจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค

3 โครงการซอมแซม  -เพื่อบํารุงรักษาใหรถ ซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง 500,000     -     -     จํานวน 1 ครั้ง  -มีรถตักหนา-ขุดหลังที่ เนื่องจากรถตักหนา-ขุดหลัง กองชาง

รถตักหนา-ขุดหลัง ตักหนา-ขุดหลัง ใชงาน  -ซอมแซมระบบเครื่องยนต พรอมใชงานสําหรับให ใชงานมานาน ทําใหชํารุดจึงมี (เพิ่มเติม)

หมายเลขทะเบียน ไดตามปกติ  -ซอมระบบเบรก บริการประชาชนในการ ความจําเปนตองซอมแซมเพื่อ

ตค 3493  -ซอมระบบไฮดรอลิค ดําเนินการปรับเกรดและ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานได

ซอมแซมถนน

 -ประชาชนไดรับบริการ

ที่มีประสิทธิภาพ

4 โครงการซอมแซม  -เพื่อบํารุงรักษาใหรถ ซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง 500,000     -     -     จํานวน 1 ครั้ง  -มีรถตักหนา-ขุดหลังที่ เนื่องจากรถตักหนา-ขุดหลัง กองชาง

รถตักหนา-ขุดหลัง ตักหนา-ขุดหลัง ใชงาน  -ซอมแซมระบบเครื่องยนต พรอมใชงานสําหรับฝงกลบ ใชงานมานาน ทําใหชํารุดจึงมี (เพิ่มเติม)

หมายเลขทะเบียน ไดตามปกติ  -ซอมระบบเบรก ขยะมูลฝอย ความจําเปนตองซอมแซมเพื่อ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) เปลื่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ หลัก

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ตค 3492  -ซอมระบบไฮดรอลิค  -การฝงกลบขยะมูลฝอย ใหอยูในสภาพพรอมใชงานได

ถูกตองตามหลักวิชาการ

รวม 4 โครงการ 1,028,900 -     -     
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