
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ไปแลวน้ัน 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     2 

 และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ยั่งยืน 

  -ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ   4 

   

 

 

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

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

แนวทางการพัฒนาที 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 1          30,000             -       -            -       -            1          30,000             

รวม 1         30,000            -      -            -      -            1         30,000            

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพือการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 5          5,007,000         -       -            -       -            5          5,007,000         

รวม 5         5,007,000        -      -            -      -            5         5,007,000        
รวมทังสิน 6         5,037,000        -      -            -      -            6         5,037,000        

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

ป 2559 ป 2560 ป 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป
1 โครงการสงเสริมการปลูก 1.เพื่อลดภาวะโลกรอน  - จัดอบรมใหความรู 30,000     - -  - ปลูกตนกลวย 1.ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว   - กลวยจัดเปนพืชอาหารที่ สาธารณสุขฯ

กลวยไทย ในชุมชน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนะนําดานวิชาการ 39 ชุมชน เพิ่มมากขึ้น เปนการ มีคุณคาอยูคูกับคนไทยมา (เพิ่มเติม)

เพื่อลดภาวะโลกรอน ในชุมชนและสามารถนํา การปลูกการดูแลรักษา  - ประชาชนมี ลดภาวะโลกรอนและ ชานาน มีประโยชนดาน

สวนตางๆของตนกลวย การเก็บเกี่ยวและการใช การใชประโยชน ประชาชนสามารถนํา โภชนาการ ที่สําคัญมีสรรพ

มาใชประโยชน อาทิ ประโยชนจากตนกลวยใน จากกลวยไมนอย สวนตางๆของกลวยมา คุณทางยาและบํารุงรางกาย

การใชใบตองแทนโฟม การลดภาวะโลกรอน กวารอยละ 80 ใชประโยชน เชน นํา ไดเปนอยางดี ตลาดมีความ

ในการบรรจุอาหาร  - จัดกิจกรรมปลูกกลวย มาเปนบรรจุภัณฑแทน ตองการสูง สามารถจําหนาย

2.เพื่อสงเสริมใหทุก ภายในชุมชน 39 ชุมชน การใชโฟม,ถุงพลาสติก เปนรายไดใหกับครอบครัว

ครอบครัวปลูกกลวยไวเปน 2.ประชาชนไดบริโภค ตอบสนองแนวทางปรัชญา

พืชที่เพิ่มรายได ลดรายจาย กลวยที่ปลอดภัยจาก เศรษฐกิจพอเพียง

ในครัวเรือนลดการพึ่งพา สารเคมี   - เนื่องจากในปจจุบัน

จากตลาดภายนอก ซึ่งอาจ 3.ประชาชนมีรายได ประชาชนภายในเขต

เปนอันตรายตอสุขภาพของ จากการจําหนายกลวย เทศบาลฯไดมีการใช

ตนเองและครอบครัว ถุงพลาสติกและโฟมอยาง

ฟุมเฟอยเพราะมีความสะดวก

สบายกอใหเกิดปญหาปริมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ขยะมีมากขึ้น และประชาชน

ไมมีการใชประโยชนซ้ําจาก

ถุงพลาสติกและโฟม จึงกอให

เกิดแนวคิดการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติโดย

พืชที่มีความสําคัญดาน

เศรษฐกิจ เชน กลวย ซึ่งเปน

พืชที่มีคุณคาและสามารถใช

ประโยชนจากตนกลวยได

อยางหลากหลาย ซึ่งจะ

สามารถทําใหลดปริมาณ

ขยะและลดภาวะโลกรอน

ไดอีกชองทางหนึ่งและเปน

การดําเนินตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 30,000     -       -       
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 1. เพื่อใชในงานรักษาความ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 1,980,000 - - 1.รอยละความ 1.เพิ่มประสิทธิภาพ 1.เนื่องจากรถเก็บขน กอง

(ดีเซล) แบบกระบะเททาย สะอาดภายในเขตเทศบาล 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา พึงพอใจของ การปฏิบัติงานรักษา กิ่งไม หมายเลขทะเบียน สาธารณสุขฯ

ในการการเก็บขนกิ่งไม 6,000 ซีซี แบบกระบะเททาย ขนาด ประชาชนที่ได ความสะอาด พ-4619 ขก มีอายุการ (เพิ่มเติม)

ความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา รับบริการ 2.บานเมืองมีความ ใชงานมากกวา 20 ป 

และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก 2.รถบรรทุก สะอาดและเปน มีสภาพชํารุดและผุพัง

ไมต่ํากวา12,000 กิโลกรัม พรอมกระบะ (ดีเซล)แบบ ระเบียบเรียบรอย และมีการซอมแซมบอย

และเครื่องปรับอากาศ กระบะเททาย ครั้งทําใหสิ้นเปลือง

จํานวน 1 คัน งบประมาณและไมมีความ

ปลอดภัยในระหวางการ

ปฏิบัติงานจึงมีความ

จําเปนตองซื้อทดแทน

รถคันเดิม

2.ปริมาณงานเก็บขน

กิ่งไมและเศษวัสดุตางๆ

มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ตามคํารองเรียนของ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล



5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ

2 โครงการจัดทําอัฒจันทร 1.เพื่อใชสําหรับนั่งเชียรกีฬา จัดทําอัฒจันทร ขนาดกวาง 4.00เมตร 152,000     - - อัฒจันทร 1.ประชาชนไดรับ ดวยไดรับการจัดสรรงบ กอง

ลึกประมาณ 2.50 เมตร สูงประมาณ  จํานวน 5 ชุด ประโยชนจากการ ประมาณในการจัดทํา การศึกษา

1.85 เมตร จํานวน 5 ชุด มีสถานที่นั่งชมและ ลานกีฬาอเนกประสงค (เพิ่มเติม)

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล เชียรกีฬา จากกรมสงเสริมการ

กําหนด) 2.ประชาชนมีความ ปกครองทองถิ่น

พึงพอใจมากยิ่งขึ้น และมีเงินเหลือจายจากการ

สอบราคาจึงไดจัดทํา

โครงการจัดทําอัฒจันทร

สําหรับประชาชนไวนั่งชม

และเชียรกีฬา

3 โครงการกอสรางหลังคา 1.เพื่อกอสรางหลังคาโครง กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม 716,000     - - จํานวน 1 แหง 1.นักเรียนผูปกครอง ดวยไดรับการจัดสรรงบ กอง

โครงเหล็กคลุม เหล็กคลุมอเนกประสงค อเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 ไดรับประโยชนจาก ประมาณในการกอสราง การศึกษา

อเนกประสงค สําหรับกันแสงแดดและกันฝน อนุบาลสาธิตฯขนาดพื้นที่กวางประมาณ การมีสถานที่จัด อาคารเรียน 3 ชั้น 12 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนเทศบาล 2 5 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร กิจกรรมที่สะดวก หองเรียน จากกรมสงเสิรม

อนุบาลสาธิตฯ สูงประมาณ 4.35 เมตร พื้นที่หลังคา สบาย การปกครองทองถิ่น

รวมไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร 2.สามารถกันแดด และมีเงินเหลือจายจากการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กันฝน ได ประมูลราคาจางดวยวิธี

กําหนด) อิเล็กทรอนิกส

จึงไดจัดทําโครงการ

กอสรางหลังคาฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

เพื่อใชสําหรับการจัด

กิจกรรมดานการเรียน

การสอนภายในโรงเรียน

4 โครงการกอสรางหลังคา 1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม กอสรางหลังคาคลุมอเนกประสงค 1,215,000   - - จํานวน 1 แหง 1.นักเรียนผูปกครอง ดวยไดรับการจัดสรรงบ กอง

คลุมลานกีฬาอเนกประสงค อเนกประสงคสําหรับกันแสง โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ชวงที่ 1) ไดรับประโยชนจาก ประมาณในการกอสราง การศึกษา

สําหรับโรงเรียนเทศบาล แดดและกันฝน ขนาดพื้นที่กวาง 23.00 เมตร ยาว การมีสถานที่จัด อาคารอเนกประสงค (เพิ่มเติม)

บานไผ (ชวงที่ 1) ประมาณ 27.50 เมตร สูงประมาณ กิจกรรมที่สะดวก จากกรมสงเสริม

4.50 เมตร พื้นที่หลังคารวม สบาย การปกครองทองถิ่น

ไมนอยกวา 632.50 ตารางเมตร 2.สามารถกันแดด และมีเงินเหลือจายจากการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กันฝนได ประมูลราคาจางดวยวิธี

กําหนด) อิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทํา

โครงการกอสรางหลังคาฯ

เพื่อใชสําหรับการจัด

กิจกรรมดานการเรียน

การสอนภายในโรงเรียน

5 โครงการกอสรางหลังคา 1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม กอสรางหลังคาคลุมอเนกประสงค 944,000     - - จํานวน 1 แหง 1.นักเรียนผูปกครอง ดวยไดรับการจัดสรรงบ กอง

คลุมลานกีฬาอเนกประสงค อเนกประสงคสําหรับกันแสง โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ชวงที่ 2) ไดรับประโยชนจาก ประมาณในการกอสราง การศึกษา

สําหรับโรงเรียนเทศบาล แดดและกันฝน ขนาดพื้นที่กวาง 23.00 เมตร ยาว การมีสถานที่จัด อาคารเรียน 4 ชั้น 12 (เพิ่มเติม)

บานไผ (ชวงที่ 2) ประมาณ 22.50 เมตร สูงประมาณ กิจกรรมที่สะดวก หองเรียน จากกรมสงเสริม

4.50 เมตร พื้นที่หลังคารวม สบาย การปกครองทองถิ่น

ไมนอยกวา 517.50 ตารางเมตร 2.สามารถกันแดด และมีเงินเหลือจายจากการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กันฝน ได ประมูลราคาจางดวยวิธี
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

กําหนด) อิเล็กทรอนิกส จึงไดจัดทํา

โครงการกอสรางหลังคาฯ

เพื่อใชสําหรับการจัด

กิจกรรมดานการเรียน

การสอนภายในโรงเรียน

รวม 5,007,000  -      -      
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