
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

 



ฉบับท่ี             /2558 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560)  

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  
ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 เปนไปตามระเบยีบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ 
ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ีสนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 

                                      (นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ) 
                                                         นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4      

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา         

-ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู     2 

-ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   3 

  -ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  4 

  -ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม  พัฒนา  เขาสูอาเซียน      6 

    

 

 

 

 

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

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

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 2 5,200,000       -        -               -        -               2 5,200,000         

รวม 2 5,200,000      -       -               -       -              2 5,200,000        

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 1 1,294,000       -        -               -        -               1 1,294,000         

พรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

รวม 1 1,294,000      -       -               -       -              1 1,294,000        

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการระบบบริการ 1 800,000         -        -               -        -               1 800,000           

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ 1 500,000         -        -               -        -               1 500,000           

รวม 2 1,300,000      -       -               -       -              2 1,300,000        

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1 1,800,000       -        -               -        -               1 1,800,000         

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 1 500,000         -        -               -        -               1 500,000           

รวม 2 2,300,000      -       -               -       -              2 2,300,000        

รวมทั้งสิ้น 7 10,094,000    -       -               -       -              7 10,094,000      

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางรั้วพรอม ภูมิทัศนเทศบาลเมือง กอสรางรั้ว ค.ส.ล.สูง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 1,200,000  -     -     รั้วยาว ภูมิทัศนเทศบาล เพื่อเปนการปองกัน กองชาง

ปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะ บานไผสวยงาม และ 255.00 เมตร กอสรางซุมศาลา จํานวน 2 หลัง ประมาณ เมืองบานไผ ความปลอดภัย

เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มีความปลอดภัย ปายหินแกรนิต จํานวน 1 ปาย พรอมงาน 255 เมตร สวยงาม และมี ของประชาชนที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ปรับปรุงภูมิทัศน รายละเอียดตามแบบแปลน ซุมศาลา ความปลอดภัย มาใชบริการสวน

หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่เทศบาลกําหนด 2 หลัง สาธารณะ

2 โครงการจัดซื้อรถยนต  -เพื่อใชในการเก็บขนขยะ  -จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 4,000,000 - - จํานวน  -ประสิทธิภาพ เนื่องจากรถบรรทุก กอง

บรรทุกขยะแบบอัดทาย ภายในเขตเทศบาลเมือง ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 1 คัน ในการปฏิบัติ ขยะมูลฝอยมีจํานวน สาธารณสุขฯ

บานไผ 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 งานเพิ่มขึ้น นอย และประกอบกับ

แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกขยะมูลฝอย อายุการใชงานมาก

มีขนาดความจุไมนอยกวา 14 ลูกบาศกเมตร สรางดวย ตองมีการซอมแซม

เหล็กชุบซิ้งคดานทายตุบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุด อยูเปนประจํา จึงจํา

อัดขยุมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค  สามารถ เปนตองจัดซื้อรถยนต

ทําแรงดันสูงสุดไดไมนอยกวา 2,800 ปอนด/ตารางนิ้ว บรรทุกขยะใหเพียงพอ

มีระบบสัญญาณไฟครบถวน ตัวรถและอุปกรณทุกชนิด สําหรับใหบริการ

เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ประชาชน

5,200,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



3

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร เพื่อใชในการเดินทางไปประชุม  -จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,294,000 -     -     จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพการ เนื่องจากในปจจุบัน สํานักปลัดฯ

ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สัมมนาของผูบริหาร และเดินทางไป (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 1 คัน ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เทศบาลมีรถยนต

ราชการเปนหมูคณะ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี โดยสาร(รถตู) ในการ

จํานวน 1 คัน เดินทางไปราชการที่มี

สภาพดีสําหรับเดินทาง

ไกลเพียงคันเดียว

ประกอบกับเทศบาล

ไดมีการเดินทางไป

ราชการจํานวนมาก

ทําใหไมสะดวก

1,294,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางซุมเฉลิม  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ  -กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 800,000   -     -     จํานวน  -เกิดภูมิทัศนที่  เนื่องจากเปนการ สํานักปลัดฯ

พระเกียรติฯ บริเวณสี่แยก และแสดงความจงรักภักดีตอ บริเวณสี่แยกบานเกิ้ง รายละเอียด 1 แหง สวยงามและเปน ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง

บานเกิ้ง สถาบันพระมหากษัตริย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ศูนยรวมจิตใจ ใหมีความสวยงาม

800,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการระบบบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการปรับปรุงบานพัก  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัย  -ปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล 500,000 - - จํานวน ปองกันและรักษา เนื่องจากปจจุบันบาน สํานักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล ตอชีวิตและทรัพยสิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ บานพัก ความปลอดภัยใน พักพนักงานมีสภาพ

เทศบาลกําหนด ที่ปรับปรุง ชีวิตและทรัพยสิน ทรุดโทรมจํานวนหลาย

หลัง ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนจะตองชอมแซม

เพื่อความปลอดภัยของ

พนักงาน

500,000 -        -        รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลง ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) และขอความที่เปลี่ยนแปลง

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

1 โครงการกอสรางทางเทา เพื่อทําการกอสราง ทําการกอสรางทางเทา   บริเวณดานหนาที่ 350,000      -     -      ทางเทาพื้น -ประชาชนไดรับ เพื่อเปนการแกไขปญหา กองชาง

บริเวณหนาที่วาการ ทางเทาใหได วาการอําเภอบานไผ  โดยทําการกอสราง ที่รวม ความสะดวกใน ความเดือนรอนของ

อําเภอบานไผ มาตรฐาน ทางเทา  ขนาดกวางประมาณ 2.00-3.00 ม. ไมนอยกวา การสัญจรไป-มา ประชาชน

ยาวประมาณ 97.00  เมตร หรือพื้นที่ 291 ตร.ม.

ดําเนินการ  รวมไมนอยกวา  291.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ขอความใหม ขอความใหม -     -      ขอความใหม

ทําการกอสรางทางเทา ถนนเจนจบทิศ 1,800,000    ทางเทาพื้น

บริเวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ โดยทําการ ที่รวม

กอสรางทางเทา ขนาดกวางประมาณ ไมนอยกวา

1.50-3.00 เมตร รวมความยาวทั้งสองฝง 1600 ตร.ม.

ประมาณ 540 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

รวมไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

1,800,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางอาคารสําหรับ  -กอสรางอาคาร จํานวน 1 หลัง 500,000 - - จํานวน เยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อใหมีสถานที่ กอง

Youth Park เปนสถานที่รวมทํากิจกรรม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 หลัง มีสถานที่สําหรับทํา รองรับเยาวชนในการ การศึกษา

ของเยาวชน กิจกรรมรวมกัน เปน ใชเวลาวางทํา

การใชเวลาวางใหเกิด กิจกรรมรวมกัน

ประโยชน

500,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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