
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6



 

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 6 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     2 

                    และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

-ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน    4 

-ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย  5 

                    ในชีวิตและทรัพยสิน 

  -ยุทธศาสตรที่ 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 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมือง และพื้นที่สีเขียว 1           500,000          -      -          -      -          1         500,000      

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

รวม 2          600,000         -      -          -      -          2         600,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 1           800,000          -      -          -      -          1         800,000      

รวม 1          800,000         -      -          -      -          1         800,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1           787,000          -      -          -      -          1         787,000      

รวม 1          787,000         -      -          -      -          1         787,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 2           720,000          -      -          -      -          2         720,000      

รวม 2          720,000         -      -          -      -          2         720,000     

รวมทั้งสิ้น 6          2,907,000       -      -          -      -          6         2,907,000   

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

ป 2559 ป 2560 ป 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) แผนพัฒนาสามป หลัก

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

1 โครงการเปลี่ยนหลอด -เพื่อเพิ่มแสงสวางและอํานวย โดยทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟาประหยัด 500,000  จํานวน -เพื่อเพิ่มแสงสวางและ เนื่องจากหลอดไฟฟา กองชาง

ไฟฟาประหยัดพลังงาน ความสะดวกในการเดินทาง พลังงาน ชนิด LED ขนาด 60 w 52 โคม อํานวยความสะดวกใน ของเดิม เปนชนิดหลอด แผนพัฒนาฯ

ชนิด LED สัญจรไป-มา เวลากลางคืน บริเวณถนนสมาสบํารุง  ถนนราษฎร- การเดินทางสัญจรไปมา ฟูออรเรสเซนต ไม แกไข/

และความปลอดภัยในชีวิต ธุรกิจ ถนนประพัทธบํารุง ถนนราชนิกูล เวลากลางคืนและความ ประหยัดพลังงาน และ เปลี่ยนแปลง/

และทรัพยสิน ถนนมนตรี จํานวน 52 โคม พรอม ปลอดภัยในชีวิตและ แสงสวางไมทั่วถึง เพื่อ เพิ่มเติม 

ระบบควบคุม ทรัพยสิน เปนการประหยัด ฉบับที่ 5

พลังงาน และแสงสวาง แกไข

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ทั่วถึงเพียงพอตอการ หนาที่ 6-1

โครงการเปลี่ยนโคม โดยทําการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟา จํานวน ปองกันอันตรายในชีวิต โครงการที่2

และหลอดไฟฟา ประหยัดพลังงานชนิด LED จํานวน ไมนอยกวา และทรัพยสินของ

ประหยัดพลังงาน ไมนอยกวา 180 โคม 180 โคม ประชาชน ในเขต

ชนิด LED เทศบาล จึงมีความ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

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 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) แผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

จําเปนตองเปลี่ยนโคม

และหลอดไฟฟาประหยัด

พลังงาน ชนิด LED

รวม 500,000  
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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 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการปะผุรถเก็บ  -เพือเพิมประสิทธิภาพสูงสุด  - ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทาย 100,000   -      -     จํานวน 1 คัน  -รถเก็บขนขยะมีสภาพ เนืองจากรถเก็บขนขยะมูล- กอง

ขนขยะชนิดอัดทาย ในการปฏิบัติงานรักษาความ หมายเลขทะเบียน 83-5274 การใชงานไดตามปกติ ฝอยชนิดอัดทาย หมายเลข สาธารณสุขฯ

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

83-5274 ขอนแกน  -เพือใหการบริการสาธารณะ เมืองบานไผไมมีตกคาง การใชงาน 11 ป มีสภาพ

ตอบสนองความตองการของ  -เทศบาลเมืองบานไผ มี ผุพังหลายแหงทําใหนําจาก

ประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอย ขยะไหลตามพืนถนนทีผาน

 -ลดปญหาการรองเรียน ขณะปฏิบัติงานกอใหเกิด

กลินเหม็นและเกิดความ

สกปรก สงผลกระทบตอ

ประชาชนทีอาศัยอยูใกล

เคียง  เพือใหการบริการ

สาธารณะการเก็บขนขยะ

มูลฝอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพลดปญหาการ

รองเรียนจากประชาชน 

จําเปนตองปะผุรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
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รวม 100,000  -     -     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางสระวายนํา  -เพือสรางสระวายนําพรอม  -ดําเนินการกอสรางสระวายนํา 800,000 -      -     จํานวน  -นักเรียนมีสุขภาพ เพือสงเสริมกิจกรรมการ กอง

พรอมหลังคาคลุม หลังคาคลุม จํานวน 1 แหง พรอมหลังคาคลุม 1 แหง รางกายทีแข็งแรง สอนวายนําใหนักเรียนมี การศึกษา

(รายละเอียดตามแบบแปลนที  -นักเรียนไดเรียนรูการ ทักษะการวายนําทีถูกวิธี (เพิมเติม)

เทศบาลกําหนด) ฝกวายนําทีถูกวิธี และเสริมสรางสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง

รวม 800,000  -     -     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 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  -เพือใหบริการประชาชน 2 ลอ ปริมาตรกระบอก   -เพือใหประชาชนไดรับ จากกองคลัง ซึงมีอายุ (เพิ่มเติม)
 ในการออกเยียม แนะนํา สูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี บริการทีสะดวก รวดเร็ว การใชงานมากวา 19

ทําแผล ฯลฯ ในชุมชน หองโดยสารเปนแบบ และทัวถึง ป ชํารุดบอย ไมคุมกับ

 -เพือเพิมประสิทธิภาพ ดับเบิลแค็บ 4 ประตู  -การปฏิบัติหนาทีของ การซอมแซม ไมเกิด

การทํางานของเจาหนาที เปนกระบะสําเร็จรูป เจาหนาทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการใช

ในการออกใหบริการ พรอมเครืองปรับอากาศ มากขึน งานบริการประชาชน

ประชาชน (รายละเอียดตาม จึงมีความจําเปนจัดซือ

มาตรฐานครุภัณฑ) รถทีมีประสิทธิภาพ

รวม 787,000  -     -     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อบํารุงรักษายางของ  - เครื่องปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ 40,000       -     -     จํานวน  -รถที่ใชในการ  - เนื่องจากใชในการ กอง

ปมลมพรอมมอเตอร รถยนตที่ใชในการปฏิบัติ จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง ปฏิบัติงานรักษา บํารุงรักษายางรถยนต สาธารณสุขฯ

และอุปกรณ งานของงานรักษาความ ความสะอาดมี ที่ใชในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

สะอาด ประสิทธิภาพและ รักษาความสะอาดให

เกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพและ

ในการปฏิบัติงาน เปนการยืดอายุการ

 - เพื่อประหยัด ใชงานของยางรถยนต

งบประมาณในการ

ดูแลบํารุงรักษารถที่

ใชในการปฏิบัติงาน

2 โครงการซอมรถ  -เพื่อซอมรถดูดโคลน  -รถดูดโคลนทะเบียน 83-1397 ไดรับการ 680,000     -     -     จํานวน -เพิ่มประสิทธิภาพใน -รถดูดโคลน ทะเบียน กองชาง

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

ทะเบียน 83-1397 จํานวน 1 คัน ใหสามารถ ระบายน้ําภายในเขต งานมาแลวเกินกวา10ป

ใชงานไดตามปกติ เทศบาลฯ ตามคํารอง ทําใหเครื่องยนตและระบบ

ของประชาชน ตางๆ ชํารุดเสียหายบอย

-เพื่อใหประชาชนได ทําใหขาดประสิทธิภาพ

รับบริการที่สะดวก ในการทํางานจึงมีความ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

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 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รวดเร็วขึ้น จําเปนตองซอมแซม

รถดูดโคลนดังกลาว

รวม 720,000    
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