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ค าน า 
 
  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน  ที่จัดท าข้ึนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ภายในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7  ท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน       
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

  คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง  ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์  คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าแผนของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง       หน้า 
 

ส่วนที่ 1  บทน า 1 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  2 
    

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4 
 

 
งบกลาง 
ส านักปลัดเทศบาล 

7 
10 

  กองวิชาการและแผนงาน 23 
  กองคลัง 33 
  กองช่าง 38 
  กองการศึกษา 46 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 59 
  กองสวัสดิการสังคม 75 
  หน่วยงานอื่น 88 

 



 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

1 

บทน า 
 
               เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้รวบรวมแผนงาน  / โครงการพัฒนา   ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ   และหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าแผน การด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการด าเนินงาน
จริงของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี   และแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในปีงบประมาณนั้น  (การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) 
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ ติดตามการด าเนิน งานและ
การประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้เกิดการประสานการด าเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้งตลอดจน เป็นการประหยัด ทรัพยากร
ทางการบริหาร 

2. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีข้ันตอน 

3. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
4. ท าให้ระบบบริหาร การพัฒนาเป็นไปตามแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
แนวทางการพัฒนาที ่1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที ่1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้ 
   มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงและการจัดท าผังเมือง อย่างเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 รณรงคก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความ 

พร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการ 

ทางสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ  และส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและ 
นอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน  

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐาน 

ของรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็วและครบวงจร 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วน 
ร่วมของภาคประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 



จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ รอ้ยละ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสรมิใหป้ระชาชน
มีส่วนรว่มในการด าเนินงาน
1.1 ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 9 5.23 300,000.00           0.64  ส านักปลัดฯ,  กองวชิาการ,
   กองการศึกษา,  กองสวสัดิการฯ
1.2 แนวทางการพฒันาสนับสนุนและพฒันา วถิีทางตามแนว 1 0.58 100,000.00           0.21 กองสวสัดิการฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ในชุมชน

รวม 10 5.81 400,000.00          0.85
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไ้ด้ 18 10.47 11,132,080.00       23.66 กองช่าง
มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
2.2 เพิ่มประสิทธภิาพและบรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนในการ 13 7.56 1,409,900.00         3.00 ส านักปลัดฯ,
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน กองสวสัดิการฯ
ในทอ้งถิ่น
2.3 รณรงค์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 2 1.16 149,000.00           0.32 ส านักปลัดฯ

กองการศึกษา
2.4 เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 4.65 1,217,200.00         2.59  กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา,กองสวสัดิการฯ

รวม 41 23.84 13,908,180.00      29.56

(ผป.1)

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

จ านวนงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร ์/ แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ รอ้ยละ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาทนุมนุษย์
3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใหม้ีความพร้อม 5 2.91 648,000.00           1.38  กองวชิาการฯ
ก้าวสู่การเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ กองการศึกษา
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุควบคู่กับการพฒันาการ 29 16.86 19,868,380.00       42.23 กองการศึกษา,
ใหบ้ริการทางสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ,กองสวสัดิการฯ
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 14 8.14 3,048,000.00         6.48  ส านักปลัดฯ,  กองการศึกษา

กองวชิาการฯ,กองสวสัดิการฯ
รวม 48 27.91 23,564,380.00      50.09

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐานใน
ทกุระบบ  และส่งเสรมิ  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรยีนในเขตเทศบาล

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทกุระดับทั้งในและนอกระบบ 12 6.98 1,768,600.00         3.76 กองการศึกษา
ครอบคลุมทกุช่วงวยั
4.2 พฒันาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธภิาพ 7 4.07 1,050,000.00         2.23 กองการศึกษา

รวม 19 11.05 2,818,600.00       5.99
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การแก้ไขปญัหาความยากจน
5.1 พฒันาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 4 2.33 280,000.00           0.60 กองสวสัดิการฯ
5.2 พฒันาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและบริการ 6 3.49 520,000.00           1.11 กองสาธารณสุขฯ
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กองสวสัดิการฯ

รวม 10 5.81 800,000.00          1.70

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยด าเนินการ

เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร ์/ แนวทาง จ านวนงบประมาณ

(ผป.1)

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
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จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ รอ้ยละ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรกิารใหม้ีประสิทธิภาพ
6.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนใหท้นัสมัย  สะดวก    1 0.58 50,000.00             0.11 กองสวสัดิการฯ
รวดเร็วและครบวงจร 
6.2 พฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารของทอ้งถิ่น อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 5 2.91 490,000.00           1.04 กองวชิาการฯ, กองคลัง
  กองสวสัดิการฯ

รวม 6 3.49 540,000.00          1.15
ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
7.1 พฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 7 4.07 2,300,000.00         4.89 ส านักปลัดเทศบาล
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กองวชิาการฯ,กองสวสัดิการฯ
7.2 พฒันาศักยภาพบคุลากรและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับระบบ 11 6.40 824,800.00           1.75 ส านักปลัดฯ,กองวชิาการฯกองคลัง,
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตภาครัฐ กองสวสัดิการฯ,กองการศึกษา
7.3 การเพิ่มพนูประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของเทศบาล 20 11.63 1,890,900.00         4.02 ส านักปลัด,กองวชิาการ,กองคลัง

กองช่าง,กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ,กองสวสัดิการฯ

รวม 38 22.09 5,015,700.00       10.66
รวมทั้งสิ้น 172 100.00 47,046,860.00      100.00

(ผป.1)

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร ์/ แนวทาง จ านวนงบประมาณ
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใหม้ีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยใหส้มบรูณ์และมีหลักประกันสุขภาพทกุกลุ่มอายุ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเข้ากองทนุหลักประกันสุขภาพ เทศบาลฯ กอง

เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขฯ
การปอ้งกันโรค  การฟื้นฟสูมรรถภาพหรือกิจการ (งบกลาง)
การบ าบดัรักษาโดยภมูิปญัญาพื้นบา้นแก่ประชาชนทกุ
กลุ่มวยัใน เขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ โดย สปสช. จะสนับ
สนุนงบประมาณ 40 บาท ต่อหวัประชากรในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ (40 บาท x จ านวนประชากรกลางปขีอง 
สปสช.) โดยเทศบาลเมืองบา้นไผ่จะต้องสมทบเงิน
อย่างน้อยร้อยละ50 ของจ านวนที่ สปสช.จะสนับสนุนให้

งบประมาณ 650,000.00 บาท

             แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ผป.2)
งบกลาง  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

(ผลผลิต / งบประมาณ)

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาทนุมนุษย์

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน
2. เพื่อพฒันาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบรกิารขั้นพ้ืนฐานของรฐับาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ปว่ยโรคเอดส์ผู้ด้อยโอกาส ในเขต กอง

ที่ด้อยโอกาสในสังคม ในสังคม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
จ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 26 ชุมชน (งบกลาง)
ทอ้งถิ่น  จ านวน 40 คน  คนละ  500 บาท/เดือน

งบประมาณ 240,000.00 บาท

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดการเลือกต้ังทกุระดับในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่  และใหก้ารจัดการเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดและมีความบริสุทธิ ์ยุติธรรม
(2)เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างใหม้ีทกัษะและประสิทธภิาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
(3)เพื่อเปน็ขวญัก าลังใจใหแ้ก่ผู้ปฏบิติังาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏบิติัดี ต้ังใจท างาน เพื่อเปน็ตัวอย่างใหแ้ก่ผู้อื่นปฏบิติังาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติภาครฐั
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน ส านักปลัดฯ

และระดับปริญญาโท ประเทศ (งบกลาง)

คือ ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น
พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างของ อปท.

งบประมาณ 394,800.00    บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การแก้ไขปญัหาความยากจน

ปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบนัการศึกษาได้ทั้งของ
รัฐหรือเอกชน หลักสูตรต่างๆ  กวา้งขวางมากขึ้น ผู้รับทนุ 

เพื่อจ่ายเปน็เงินทนุการศึกษาระดับปริญญาตรีและ    

9



(ผป.2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น
2.  สนับสนุนและพฒันาวถิีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  ส่งเสรมิใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบา้นไผ่ ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ที่ ขก 0023.15/1210 ลงวนัที่  30 เมษายน 2556 เทศบาลฯ
งบประมาณ 10,000.00      บาท

                 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พ้ืนที่
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบา้นไผ่
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธภิาพและบรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. รณรงค์การปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
3. เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
4. การพฒันาประสิทธภิาพในการปอูงกัน  บรรเทา  ฟื้นฟ ูและแก้ไขปญัหาอุบติัภยัและภยัธรรมชาติ
5. การพฒันาระบบฐานข้อมูลปอูงกันและแก้ไขปญัหาอุบติัภยัที่ทนัสมัย  และมีการเชื่อมโยงอย่างเปน็ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และบรูณาการความรว่มมือ ทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังเจ้าหน้าที่เฝูาระวงัเพื่อเพิ่ม ในเขต สํานักปลัดฯ

ประสิทธภิาพในการปอูงกันและบรรเทา เทศบาล งานปอูงกันฯ
สาธารณภยัและรักษาความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ในศูนย์  อปพร.หรือปฏบิติังานนอกที่ต้ังศูนย์  อปพร. 
โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน เพื่อเฝูาระวงัเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภยั  และรักษาความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่และ
พื้นที่ใกล้เคียง  (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ว.3795 ลงวนัที่ 14  พฤษภาคม  2552
เร่ือง  การต้ังงบประมาณและ การเบกิค่าตอบแทนและ
ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือน  อปพร.)

งบประมาณ 500,000.00    บาท

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตอบแทนในการปฏบิติังาน
ตามโครงการ ซ่ึงเทศบาลเมืองบา้นไผ่ มีคําส่ังใช้สมาชิก
อาสาสมัครปอูงกัน ภยัฝุายพลเรือน(อปพร.) ปฏบิติังาน

พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และบรูณาการความรว่มมือ ทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการรณรงค์ปอูงกันอุบติัเหตุช่วง ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศกาลฯ รณรงค์  ค่าจัดซ้ือกาแฟ  โอวลัติน  ค๊อฟฟี่เมต  น้ําตาล  เทศบาล งานปอูงกันฯ
น้ําด่ืม  น้ําแข็ง ผ้าเย็น  และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และ
สมาชิกอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.)ที่มา
ปฏบิติังานประจําจุดบริการที่ทางจังหวดัขอนแก่นและ
อําเภอบา้นไผ่  ส่ังการใหเ้ทศบาลดําเนินการในช่วง
เทศกาลขึ้นปใีหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์ ประจําป ี2557 

งบประมาณ 90,000.00      บาท

3 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขต สํานักปลัดฯ
(กู้ชีพ) เทศบาล งานปอูงกันฯ

อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือนปฏบิติังานใน  ศูนย์  
อปพร.หรือปฏบิติังานนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบติัเหตุอุบติัภยัในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่และ

ที่  มท 0808.2/ว.3795 ลงวนัที่  17 พฤศจิกายน  2552
เร่ือง  การต้ังงบประมาณและการเบกิจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือน  อปพร.)

งบประมาณ 131,400.00    บาท

พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่ใกล้เคียง  (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

พ.ศ.2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําปาูย

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

วธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงการฯ  ซ่ึงเทศบาลเมืองบา้นไผ่  มีคําส่ังใช้สมาชิก
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตอบแทนในการปฏบิติังานตาม
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และบรูณาการความรว่มมือ ทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวนั อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานปอูงกันฯ
22 มีนาคม  2557 ค่าจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารกลางวนั 
ค่าจัดซ้ือน้ําด่ืม  น้ําแข็ง สําหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ปอูงกันฝุายพลเรือนที่มาร่วมกิจกรรม

งบประมาณ 13,500.00      บาท

5 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัคร ในเขต สํานักปลัดฯ
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล งานปอูงกันฯ

สาธารณภยัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชนโดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน  และสมาชิกอาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือนที่ปฏบิติัหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภยั  ของ
เทศบาลเมืองบา้นไผ่  จํานวน  2  คร้ัง ๆ ละ  1 วนั 
(หว้งเดือน ตุลาคม 2556  ถึงเดือน กันยายน 2557)
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ – ปดิ
การประชุม  ค่าจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารกลางวนั  
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็

งบประมาณ 20,000.00      บาท
6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการ ในเขต สํานักปลัดฯ

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล งานปอูงกันฯ
โรงเรียนในเขตเทศบาล และในชุมชน และประชาชนทั้ง 26  ชุมชน  ค่าจัดทําเอกสาร  
26  ชุมชน ปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็

งบประมาณ 20,000.00      บาท

พ.ศ. 2556

การประสานกิจการอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการ

สมาชิกอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือนที่ปฏบิติัหน้าที่

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่โครงการ/กิจกรรม

ปอูงกันฝุายพลเรือน (อปพร.) ประจําป ี 2557 ในวนัที่  

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2557

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมสถาปนาวนัอาสาสมัคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

เฝูาระวงัเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปอูงกันและบรรเทา
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และบรูณาการความรว่มมือ ทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา ในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด เทศบาล งานปอูงกันฯ
การปอูงกันและเฝูาระวงัแก้ไขยาเสพติดในชุมชนโซน
บา้นเกิ้ง (ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับคืน  เปน็ค่าจัดทํา
เอกสาร  และปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ  กิจกรรมวนั
ยาเสพติดโลก การจัดประชุมประชาคมประชาชนและ
คณะทํางาน เปน็ค่าอาหาร  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

งบประมาณ 100,000.00    บาท
8 โครงการฝึกซ้อมการปอูงกันและแก้ไข ในเขต สํานักปลัดฯ

ปญัหา อัคคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั แก้ไขปญัหาอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั สําหรับเจ้าหน้าที่ เทศบาล งานปอูงกันฯ
ของทกุหน่วยงาน ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ เปน็ค่าจัดทําเอกสาร
และปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ  ค่าตกแต่งบาดแผล
ค่าอาหาร  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

งบประมาณ 30,000.00      บาท
9 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัคร ในและนอก สํานักปลัดฯ

ปอูงกันฝุายพลเรือน  (ยุว อปพร.) เขตเทศบาล งานปอูงกันฯ
ฝึกอบรม วทิยากร  เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ  เปน็ค่า
จัดทําเอกสาร  วฒิุบตัร  ปาูยโครงการ  จัดซ้ือปากกา   
แฟมู  วสัดุอุปกรณ์ในการฝึก (น้ํามันเชื้อเพลิง  ผงดับเพลิง
เคมี  ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ-ปดิการฝึกอบรม (กาแฟ  

เคร่ืองด่ืม  ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็
งบประมาณ 50,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในด้านการปอูงกันกิจกรรม 
ตามโครงการจังหวดัขอนแก่นไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ

โอวลัติน  ขนม  น้ําด่ืน  น้ําแข็ง  ดอกไม้ ธปูเทยีน  ฯลฯ) 
ค่าจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (ยุว  อปพร.) สําหรับผู้เข้ารับการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการปอูงกันและ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัคร
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และบรูณาการความรว่มมือ ทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ในและนอก สํานักปลัดฯ

ปอูงกันฝุายพลเรือน ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) สําหรับผู้เข้ารับการฝึก เขตเทศบาล งานปอูงกันฯ
อบรม วทิยากร  เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ  เปน็ค่าจัด
ทําเอกสาร  วฒิุบตัร  ปาูยโครงการ  จัดซ้ือปากกา  แฟมู
วสัดุอุปกรณ์ในการฝึก (น้ํามันเชื้อเพลิง  ผงดับเพลิงเคมี
ฯลฯ)  ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ-ปดิการฝึกอบรม  (กาแฟ  
โอวลัติน  ขนม  น้ําด่ืน  น้ําแข็ง  ดอกไม้ ธปูเทยีน  ฯลฯ) 
ค่าจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวทิยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็ 

งบประมาณ 200,000.00    บาท
11 โครงการจัดระเบยีบการจําหน่ายสินค้า เปน็การกําหนดพื้นที่การต้ังวางใหผู้้ประกอบการที่จําหน่าย ในเขต สํานักปลัดฯ

บนถนน  ทางเทา้และการจราจร สินค้าบนทางเทา้และผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เทศบาล งานเทศกิจ

จําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเทา้และจราจร เช่น ค่าจ้าง
เหมาบคุคลภายนอก  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทําปาูยประชาสัมพนัธ ์ปาูยจุดผ่อนผัน ปาูยจราจร 
ซ้ือสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร  รายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

งบประมาณ 200,000.00    บาท
12 โครงการปอูงกันอุบติัเหตุและเสริมสร้าง  จัดใหม้ีการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนใหม้ีความรู้ ในเขต สํานักปลัดฯ

วนิัยจราจรประจําปี เกี่ยวกับการปอูงกันอุบติัเหตุและเสริมสร้างวนิัยจราจร เทศบาล งานเทศกิจ
จํานวน 1 รุ่น เปน็ค่าวทิยากร  ค่าอาหารกลางวนั  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

งบประมาณ 50,000.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบยีบการ
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แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์ การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้  -เงินอุดหนุนศพส.จังหวดัขอนแก่น 30,000 บาท
 จ.ขอนแก่น สํานักปลัดฯ

เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน ศพส.จังหวดัขอนแก่น ตาม งานปอูงกันฯ
โครงการ "การปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวดั
ขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ 2557 " ตามหนังสือ 
ที่ ขก 0023.3/ 1944 ลงวนัที่  17 กรกฎาคม 2556

 -เงินอุดหนุนศพส.อําเภอบา้นไผ่   30,000  บาท
 อ.บา้นไผ่
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนศพส.อําเภอบา้นไผ่ ตามโครงการ
การปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวดัขอนแก่น 
ประจําป ี2557 ตามหนังสืออําเภอบา้นไผ่  ด่วนที่สุด 
ที่ ขก 0023.15/1212 ลงวนัที่  30 เมษายน 2556 

 -เงินอุดหนุนศพส.สภ.บา้นไผ่   50,000 บาท
 สภ.บา้นไผ่
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนศพส.สถานีตํารวจภธูรบา้นไผ่ 
ตามโครงการการปอูงกันปราบปรามยาเสพติดและการต้ัง
จุดตรวจ จุดสกัดเคล่ือนที่  ประจําป ี2557 ตามหนังสือ
สถานีตํารวจภธูรบา้นไผ่  ที่ ตร 0019.56/ 2514 ลงวนัที่
12 มิถุนายน  2556

งบประมาณ 110,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 5 ธนัวาคมมหาราช  และ 12  สิงหาคมมหาราช
2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพธิปีระจําป ี2557  และเปน็การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ทกุพระองค์
3. เพื่อเปน็การรําลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณแหง่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรับกาลที่ 5  ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหจ้ัดต้ังตําบลทา่ฉลอมขึ้นเปน็สุขาภบิาล
     หวัเมืองแหง่แรก  เมื่อวนัที่  18  มีนาคม  2448  ถือเปน็จุดกําเนิดของการปกครองส่วนทอ้งถิ่นคร้ังแรกในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมวนัสําคัญของชาติ ภายในเขต สํานักปลัดฯ

(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิต่ีางๆ) เทศบาล
งบประมาณ 100,000.00    บาท

2 โครงการอุดหนุนที่วา่การอําเภอบา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ สํานักปลัดฯ

อําเภอบา้นไผ่ ที่ ขก 0023.15/ 1211 ลว.  30 เม.ย. 56
งบประมาณ 20,000.00      บาท

3 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย ภายในเขต สํานักปลัดฯ
(18 มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธปูเทยีน ค่าปจัจัยถวายพระ เทศบาล
ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่าอาหารเล้ียงพระ   ค่าจัดทําปาูย
นิทรรศการ  ค่าของขวญัของรางวลั  ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเซ่นไหวศ้าลพระภมูิ ค่าจัดซ้ือพนัธุ์
ไม้และรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

งบประมาณ 20,000.00      บาท

พ้ืนที่
พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทนุมนุษย์

พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง 

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่วา่การอําเภอบา้นไผ่

ค่าจัดซ้ือธง ธงิทวิ โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ 

ตามโครงการ"จัดงานรัฐพธิ ีประจําป ี2557
อําเภอบา้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น" ตามหนังสือ
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 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดการเลือกต้ังทกุระดับในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่  และใหก้ารจัดการเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดและมีความบริสุทธิ ์ยุติธรรม
(2)เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างใหม้ีทกัษะและประสิทธภิาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(3)เพื่อเปน็ขวญักําลังใจใหแ้ก่ผู้ปฏบิติังาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏบิติัดี ต้ังใจทํางาน เพื่อเปน็ตัวอย่างใหแ้ก่ผู้อื่นปฏบิติังาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังฯ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังทั่วไป(สมาชิก ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สภาทอ้งถิ่น,ผู้บริหารทอ้งถิ่น,สส.,สว.,สจ.)เช่นค่าตอบแทน เทศบาล
คณะกรรมการ  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ัง ค่าเอกสาร 
ค่าถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

งบประมาณ 1,900,000.00  บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติภาครฐั
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้  พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร ภายใน สํานักปลัดฯ

ทกัษะและประสิทธภิาพ  คณะผู้บริหาร เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ประเทศและ
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน และพนักงานจ้าง   ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมี ต่างประเทศ
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าเช่าสถานที่    

ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปน็ต้องใช้ในโครงการ

งบประมาณ 100,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556

พ้ืนที่
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557

ส่ิงพมิพ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พกั 

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2556

ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวสัดุสํานักงาน  ค่าพมิพเ์อกสารและ

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติภาครฐั
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็เงินรางวลัแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา เทศบาล สํานักปลัดฯ

ผู้ปฎบิติังานดีเด่น และพนักงานจ้าง  ที่ปฏบิติังานด้วยความวริิยะ  อุตสาหะ เมืองบา้นไผ่
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนบงัเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ และเพื่อเปน็ขวญัและกําลังใจในการปฏบิติังาน
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการแนวทางการพฒันาเพิ่มพนูประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานของเทศบาล

งบประมาณ 5,000.00       บาท
3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ในและนอก สํานักปลัดฯ

จริยธรรม คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมี
ค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวสัดุสํานักงาน  ค่าพมิพเ์อกสารและ
ส่ิงพมิพ ์  ค่าอาหาร   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปน็ต้องใช้ในโครงการ 

งบประมาณ 50,000.00      บาท
4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้แก่ ในและนอก สํานักปลัดฯ

เจ้าหน้าที่งานปอูงกันและบรรเทา- ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของงานปอูงกันและบรรเทา เขตเทศบาล งานปอูงกันฯ
สาธารณภยั สาธารณภยัเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั  สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและหวัหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เปน็ค่าจัดทําเอกสาร  ปาูย
โครงการ  ค่าวทิยากร  ค่าที่พกั  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็

งบประมาณ 50,000.00      บาท

พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม

พ้ืนที่
รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอบรมพฒันาศักยภาพพนักงาน  
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ภายใน สํานักปลัดฯ

และรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ สํานักงาน
เทศบาล

ประสงค์และจ้างรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบา้นไผ่

งบประมาณ 554,400.00    บาท

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล เทศบาล สํานักปลัดฯ
ประจําป ีในวนัเทศบาล (24 เมษายน ) เช่น ค่าดอกไม้ เมืองบา้นไผ่
ธปูเทยีน ค่าปจัจัยถวายพระ ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่าอาหาร
เล้ียงพระ   ค่าจัดทําปาูยนิทรรศการ  ค่าของขวญัของ
รางวลั  ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเซ่น
ไหวศ้าลพระภมูิ ค่าจัดซ้ือพนัธุไ์ม้และรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

งบประมาณ 20,000.00      บาท

3 โครงการจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสาร เทศบาล สํานักปลัดฯ
ชนิดติดผนังมีประตู เปดิ-ปดิ ตามช่องเก็บ ติดผนังมีประตู  เปดิ - ปดิ  ตามช่องเก็บเอกสารต่างๆ เมืองบา้นไผ่
เอกสารต่างๆ ขนาด 0.45 x 3.00 x 4.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ทางเทศบาลกําหนด 
งบประมาณ 120,000.00    บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสารชนิด

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล  

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล

พ.ศ. 2556

ทั้งหมดในอาคาร 2 อาคาร และหอประชุมอาคารอเนก-
หอ้งประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง รวมถึงหอ้งน้ํา หอ้งสุขา
หลังใหญ่ทั้งชั้นบน-ชั้นล่างและอาคารกองการศึกษาชั้นบน

พ้ืนที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทศบาล สํานักปลัดฯ

พร้อมเคร่ืองพมิพแ์ละเคร่ืองสํารองไฟฟาู  18 นิ้ว)จํานวน  1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท  เมืองบา้นไผ่ งานปอูงกันฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.9 GHz หรือดีกวา่
จํานวน 1 หน่วย  มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วย
ความจําไม่น้อยกวา่ 128 MB, มีหน่วยความจําหลัก 
(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB, 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่
ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 500 GB หรือมี Solid State 
Disk ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 60 GB จํานวน 1 หน่วย ,
 มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่
 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกวา่  18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

 -เคร่ืองพมิพช์นิดฉีดหมึก  (INKJET Printer) จํานวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท มีความละเอียดในการ
พมิพข์าวดําไม่น้อยกวา่  1,200X1,200 dpi มีความ
ละเอียดในการพมิพสี์ไม่น้อยกวา่  4,800X1,200 dpi 
มีความเร็วในการพมิพข์าวดําไม่น้อยกวา่  30 หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการพมิพสี์ไม่น้อยกวา่  20 หน้าต่อนาท ี
มี Interface  แบบ 1 X Parallel  หรือ 1 X USB 2.0  
หรือดีกวา่  สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกวา่  100 แผ่น  

 -เคร่ืองสํารองไฟฟาู  จํานวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
1,700 บาท  ขนาด  750 VA มีกําลังไฟฟาูด้านนอก
ไม่น้อยกวา่ 750 VA สามารถสํารองไฟฟาู  ได้ไม่น้อยกวา่
15 นาท ี 

งบประมาณ 20,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
 -เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์(จอขนาดไม่น้อยกวา่
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(ผป.1)

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนมีส่วรว่มในการด าเนินงาน
1.1 ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 1 0.58 30,000.00              0.06 งานนิติการ/กองวชิาการ ฯ

รวม 1 0.58 30,000.00             0.06
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทนุมนุษย์
3.1  ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ 2 1.16 92,000.00              0.19 งานบริการฯ/กองวชิาการฯ
      ใหม้ีความพร้อมก้าวสู่การเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 1 0.58 50,000.00              0.10 กองวชิาการฯ

รวม 3 1.16 142,000.00           0.19
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรกิารใหม้ีประสิทธิภาพ
6.2  พฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารของทอ้งถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 3 1.74 425,000.00             0.89 งานบริการฯ/กองวชิาการฯ

รวม 3 1.74 425,000.00           0.89
ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
7.1  พฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลโดยกระบวนการ 2 1.16 90,000.00              0.19 งานวเิคราะหฯ์/กองวชิาการฯ
      มีส่วนร่วมภาคประชาชน
7.2  พฒันาศักยภาพบคุลากรและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับระบบการบริหาร 3 1.74 50,000.00              0.10 งานบริการฯ/กองวชิาการฯ
      กิจการบา้นเมืองที่ดีและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพนูประสิทธภิาพ ในการปฏบิติังานของเทศบาล 3 1.74 78,300.00              0.16 กองวชิาการ ฯ

รวม 8 4.65 218,300.00           0.46
รวมทั้งสิ้น 15 8.14 815,300.00           1.60

หน่วยด าเนินการ

                                        บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนงบประมาณ รอ้ยละของงบประมาณ
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    วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้
2.  เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ผู้มารับบริการ
3.  เพื่อใหก้ารปฎบิติังานเกิดผลสัมฤทธิ์

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนา ระบบใหบ้รกิารข้อมูลข่าวสารของทอ้งถ่ินอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโปรแกรม เทศบาลฯ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินหรือเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  ปากกา  ดินสอ
กระดาษ   แผ่นโปรแกรมที่เกี่ยวกับ งานแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

งบประมาณ 5,000.00          บาท

ยุทธศาสตรท์ี่ 6   การพัฒนาระบบบรกิารใหม้ีประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผป.2)              แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กองคลัง  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่   อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

34



 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเลือกต้ังระดับในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่
2. เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด และบริสุทธิ ์ยุติธรรม
3. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน ใหม้ีทกัษะ ประสิทธภิาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อปน็ขวญัและก าลังใจแก่ผู้ปฏบิติังาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏบิติัดี ต้ังใจท างาน เพื่อเปน็ตัวอย่างใหแ้ก่ผู้อื่นในการปฏบิติังาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติของรฐั
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอุดหนุนการจัดหาพสัดุครุภณัฑ์ อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้าง ของ อบต. กองคลัง

และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการและ อปท. ระดับอ าเภอบา้นไผ่ ในเขต
ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวม อ.บา้นไผ่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ ประจ าป ี2557 งบประมาณ 25,000.00        บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติด เทศบาลฯ กองคลัง

ผนัง สามารถท าความเย็นไม่ต่ ากวา่ 30000 BTU
ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตาสหกรรม มอก.2134-
2545 มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จ านวน  1 เคร่ือง 

งบประมาณ 37,300.00        บาท

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2557รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม พ้ืนที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทศบาลฯ กองคลัง

ประกอบด้วย 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 32,000
บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน        

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 
แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกวา่  3.0 GHz และมีหน่วยความจ าแบบ 

Cache Memory ไม่น้อยกวา่ 8 MB จ านวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง      
วงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB  

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่
 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB    

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 2 TB จ านวน  
1 หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย       

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit 
Ethernet หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง  

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  

งบประมาณ 32,000.00        บาท

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน
  เทศบาลฯ กองคลัง
1 เคร่ือง   รายละเอียด  ดังนี้     

 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม้น้อยกวา่  750  VA        

 - สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่  15  นาท
ี

งบประมาณ 1,700.00          บาท
3 โครงการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  เทศบาลฯ กองคลัง

รายละเอียดดังนี
้ 
 -ผ้าม่าน ขนาด  กวา้ง  3.72 m x สูง  1.60 m 
จ านวน  1 ชุด
 
 -ผ้าม่าน ขนาด  กวา้ง  3.72 m x สูง  1.00 m 
จ านวน  2 ชุด
 
 -ผ้าม่าน ขนาด  กวา้ง  3.65 m x สูง  2.23 m 
จ านวน  1 ชุด

  -ผ้าม่าน ขนาด  กวา้ง  3.20 m x สูง  1.45 m 
จ านวน  1 ชุด
 
 -ผ้าม่าน ขนาด  กวา้ง  1.80 m x สูง  1.60 m 
จ านวน  1 ชุด

ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

งบประมาณ 20,700.00        บาท

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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(ผป.2)

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
วัตถุประสงค์
                 1.1  เพื่อการส่งเสริมและจัดท าผังเมืองของเทศบาล
                 1.2  เพื่อการพฒันาประสิทธภิาพการใหก้ารบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม
                 1.3  เพื่อปอ้งกันและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
                 1.4  เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
                 1.5  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                 1.6  เพื่อการพฒันาและส่งเสริมการจัดระเบยีบสังคม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นตลอดจนการสร้างวนิัยคนในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบงบประมาณในการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ในเขต กองช่าง

และบ าบดัน้ าเสียชุมชนเทศบาล ชุมชนเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ตามหนังสือที่ ขก 0013/8832  ลงวนัที่  2 เมษายน  2556 เร่ืองแจ้ง เทศบาลฯ
เมืองบา้นไผ่ การจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏบิติัการ เพื่อการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  2557 วงเงิน
งบประมาณ  25,720,800 บาท  ทอ้งถิ่นสมทบงบประมาณ  2,572,080  บาท    

โดยท าการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสียชุมชน ประกอบด้วยงานก่อสร้าง ดังนี้ 
 
1. งานก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย ประกอบด้วย 
 
1.1 งานก่อสร้างผังบริเวณและทางน้ าเข้า - ออกของบอ่ 
 
1.2 งานก่อสร้างทางน้ าออกจากโรงบ าบดัน้ าเสีย 

1.3 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ าเสียภายในโรงบ าบดั 
 
1.4 งานก่อสร้างบอ่วดัอัตราการไหล 
 
1.5 อาคารส านักงาน - อาคารควบคุม 
 

กองชา่ง  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
         แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

พ้ืนที่โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1.6 อาคารยามรักษาการณ์ 

1.7 งานระบบสุขาภบิาล 

1.8 งานระบบไฟฟา้ภายนอกอาคาร

1.9 งานก่อสร้างบอ่บ าบดัน้ าเสียและถนน 

1.10 งานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จ านวน 1 แหง่ 
2. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย  ประกอบด้วย 

2.1 ถนนทางเข้าบอ่บ าบดัน้ าเสีย โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั ค .ส.ล. และงานเชื่อมระบบทอ่ ความยาวทอ่รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกัประมาณ
766.00 เมตร  
 

2.2 ถนนแสงทองประชาสรรค์ โดยวางทอ่ ค.ส.ล.ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80เมตร
พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. และงานเชื่อมระบบทอ่ ความยาวทอ่รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกัประมาณ  
925.00 เมตร  
 
2.3 ถนนมนตรี โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั
ค.ส.ล. และงานเชื่อมระบบทอ่  ความยาวทอ่ รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกัประมาณ  415.00 เมตร  

2.4 ถนนแจ้งสนิทและถนนเจ้าเงาะ  โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  พร้อมบอ่พกั ค .ส.ล. และงานเชื่อมระบบทอ่ความยาวทอ่รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกั
ประมาณ  1,226.00 เมตร  

2.5 ถนนอุตรนคร โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบอ่พกั
ค.ส.ล. และงานเชื่อมระบบทอ่  ความยาวทอ่ รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกัประมาณ  289.00 เมตร 
2.6 ถนนเอี่ยมประเสริฐและสุขาภบิาล 9 โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร  พร้อมบอ่พกั ค .ส.ล. และงานเชื่อม ระบบทอ่ ความยาวทอ่รวบรวมน้ าเสียรวมบอ่พกั
ประมาณ  416.00 เมตร  

2.7 ถนนเลียบทางรถไฟ โดยวางทอ่ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  

งบประมาณ 2,572,080.00 บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
2 ค่าขยายเขตไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายเขตไฟฟา้สาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามที่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ 

 ในเขต กองช่าง

บา้นไผ่ แจ้งรายละเอียดใหท้ราบกิจการของรัฐหรือเปน็การอุดหนุนเพื่อด าเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ
งบประมาณ 300,000.00    บาท

3 ค่าขยายเขตประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล  ตามที่การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นไผ่ ในเขต กองช่าง
แจ้งรายละเอียดใหท้ราบกิจการของรัฐหรือเปน็การอุดหนุนเพื่อด าเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ

งบประมาณ 150,000.00    บาท
4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเลียบวดัโพธิก์ลาง (ชุมชนโพธิส์วรรค์) ในเขต กองช่าง

ถนนเลียบวดัโพธิก์ลาง โดยเร่ิมจากแยกตัดกับถนน โพธิก์ลางซอย 1/1 ไปทางทศิตะวนัตก ถึง สะพานข้ามล าหว้ยจิก  เทศบาลฯ
(ชุมชนโพธิส์วรรค์) ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 1.00 - 2.50 เมตร ยาวประมาณ 209.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ค.ส.ล ไม่น้อยกวา่  365.75  ตารางเมตร  พื้นทางเดิมบดอัดแน่น  รายเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 192,000.00    บาท
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบลูย์ ซอย 3  (ด้านทศิ ในเขต กองช่าง

ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบลูย์ ซอย 3 ตะวนัออก)  โดยเร่ิมจากถนนเอี่ยมไพบลูย์ ซอย 3  ไปทางทศิตะวนัออก ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เทศบาลฯ
(ด้านทศิตะวนัออก) หนา 0.15  เมตร   กวา้ง 2.50  เมตร   ความยาวประมาณ  136.00 เมตร   หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 

ไม่น้อยกวา่ 340.00  ตารางเมตร  พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกวา้งตามสภาพ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 177,000.00    บาท
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทอ่ระบายน้ า  ถนนบา้นเกิ้ง ซอย 5 (ชุมชน ในเขต กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้ า  ถนนบา้นเกิ้ง บา้นข่าพฒันา) โดยเร่ิมจากถนนบา้นเกิ้งไปทางด้านทศิตะวนัตก ถึงถนนศรีบญุเรือง  ผิวจราจร เทศบาลฯ
ซอย 5  (ชุมชนบา้นข่าพฒันา) หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00 เมตร ยาวประมาณ   102.00   เมตร   พื้นทางเดิมบดอัดแน่นหรือ

พื้นที่   ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่   306.00 ตารางเมตร  พร้อมวางทอ่ ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.40 เมตร   บอ่พกั ค.ส.ล.ทกุระยะ10.00 เมตร  พร้อมรางว ีค.ส.ล. 
ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้ง  2 ข้าง ยาวประมาณ  204.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 599,000.00    บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่ระบายน้ า  ซอยโนนเปอืย (ชุมชนเจ้าเงาะ ในเขต กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้ า ซอยโนนเปอืย สัมพนัธ)์ โดยเร่ิมจากถนนเจ้าเงาะไปทางทศิใต้ ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 0.15  เมตร  กวา้ง เทศบาลฯ
(ชุมชนเจ้าเงาะสัมพนัธ)์ 3.00 เมตร   ยาวประมาณ 90.00 เมตร  ชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนา  0.20 เมตร  หรือพื้นที่

ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่   270.00  ตารางเมตร  ทอ่ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 เมตร   บอ่พกั ค.ส.ล.ทกุระยะ 10.00 เมตร   พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พกั
ยาวประมาณ  90.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 358,000.00    บาท
8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทอ่ระบายน้ า  ซอยเชื่อมถนนประเสริฐแก้ว ในเขต กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้ า  ซอยเชื่อม อุทศิ -ซอยสุขส าราญ  โดยเร่ิมจากถนนประเสริฐแก้วอุทศิไปทางทศิตะวนัออกถึงซอยสุขส าราญ เทศบาลฯ
ถนนประเสริฐแก้วอุทศิ - ผิวจราจร  ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง  5.00 เมตร  ความยาวประมาณ  191.00  เมตร  
ซอยสุขส าราญ หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 955.00  ตารางเมตร   พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างทอ่ 

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น  3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร บอ่พกั ค.ส.ล.ทกุระยะ  10.00 เมตร 
พร้อมรางว ีค.ส.ล.ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้งสองข้างยาวประมาณ 382.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 1,376,000.00 บาท
9 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพกุ  ซอย  10   (ชุมชน ในเขต กองช่าง

ค.ส.ล ถนนหนองลุมพกุ  ซอย  10 หนองลุมพกุ) โดยท าการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เทศบาลฯ
(ชุมชนหนองลุมพกุ) เมตร บอ่พกั ค.ส.ล.  ทกุระยะ 10.00 เมตร  พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้งสองข้าง

ยาวประมาณ  516.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด
งบประมาณ 1,103,000.00 บาท

10 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยปฏพิงษ ์ โดยท าการก่อสร้างทอ่ ในเขต กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยปฏพิงษ์ ระบายน้ า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระยะ 10.00 เทศบาลฯ

เมตร  พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พกัยาวประมาณ  200.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 514,000.00    บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยหลัง ขก. 5(ชุมชนคุ้มจัดสรร)โดยเร่ิม ในเขต กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยหลัง ขก. 5 จากสถานีวทิยุสมัครเล่นเชื่อมถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 เทศบาลฯ
(ชุมชนคุ้มจัดสรร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระย10.00 เมตร พร้อมรางว ีค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ลอด 2 จุด ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  
ความยาว ทอ่รวมบอ่พกั ทั้งสองข้างยาวประมาณ 175.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 374,000.00    บาท
12 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเชื่อมถนนแจ้งสนิทซอย 1 (ถนนเข้า ในเขต กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเชื่อมถนนแจ้งสนิท สพป.ขอนแก่น เขต2)โดยท าการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เทศบาลฯ
ซอย 1 (ถนนเข้า สพป. ขอนแก่น 0.40 เมตร  บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระยะ 10.00  เมตร พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวประมาณ  35.00
เขต 2 ) เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 90,000.00     บาท
13 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสมประสงค์ซอย 1(ชุมชนสมประสงค์) ในเขต กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนสมประสงค์ซอย 1  โดยเร่ิมจากซอยศาลเจ้าไปทางทศิเหนือ ทอ่ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เทศบาลฯ
(ชุมชนสมประสงค์) เมตร  บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระยะ 10.00  เมตร  พร้อมรางว ีค.ส.ล.ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้งสองข้าง

ยาวประมาณ 344.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด
งบประมาณ 1,142,000.00 บาท

14 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ ค.ส.ล.ซอยแยกซอยประปา 2(ข้างไทยประดิษฐ์ตัดเย็บ) ในเขต กองช่าง
ซอยแยกซอยประปา 2 ข้างไทย โดยเร่ิมจากซอยประปา 2 ไปทางทศิเหนือแยกไปทางทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก ทอ่ ค .ส.ล. เทศบาลฯ
ประดิษฐ์ตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา)อัดแรงชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระยะ  10.00 เมตร  

พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้งสองข้างยาวประมาณ  258.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 550,000.00    บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมืองอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
15 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. ถนนยุทธพลบ ารุง โดยท าการก่อสร้าง ในเขต กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนยุทธพลบ ารุง ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  บอ่พกั ค.ส.ล. ทกุระยะ เทศบาลฯ
10.00 เมตร  พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พกัทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 240.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 511,000.00    บาท
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการปผิูวจราจรใหม่ทบัหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีตกวา้ง ในเขต กองช่าง

ถนนโพธิช์ัย - มิตรภาพ  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  250.00 เมตร หนาประมาณ  0.05 เมตร  หรือพื้นที่ปแูอสฟลัทติ์ก เทศบาลฯ
(ชุมชนบา้นไผ่เก่า) คอนกรีตไม่น้อยกวา่  1,000.00 ตารางเมตร   รายเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 439,000.00    บาท
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ทบัหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในเขต กองช่าง

ถนนแจ้งสนิท ซอย1(ชุมชนกกแดง) กวา้ง 3.50 เมตร  ยาวประมาณ  309.00 เมตร   หนาประมาณ 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปแูอสฟลัท์- เทศบาลฯ
ติกคอนกรีต  ไม่น้อยกวา่ 1,081.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ 475,000.00    บาท
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบา้นเกิ้ง ซอย 19 โดยด าเนินการปผิูวจราจรใหม่ ในเขต กองช่าง

ถนนบา้นเกิ้ง ซอย 19 ทบัหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีตกวา้ง 4.10 เมตร  ยาวประมาณ 120.00  เมตร   เทศบาลฯ
หนาประมาณ 0.05  เมตร   หรือพื้นที่ปแูอสฟลัทติ์ก คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 492.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 210,000.00    บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการจ้างบริษทัวศิวกรที่ปรึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างบริษทัวศิวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ ในเขต กองช่าง

เพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้าง บ าบดัน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบา้นไผ่ โดยด าเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียด ระบบรวบรวม เทศบาลฯ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย และบ าบดัน้ าเสีย, ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง, ด าเนินงานหลังก่อสร้าง รายละเอียดตาม
ชุมชน เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ขอบเขตงานที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 800,000.00    บาท

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อการเพิ่มพนูประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 7. 3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกท าความสะอาดอาคาร ส านักงานกองช่าง, งานปอ้งกัน, เทศบาลฯ กองช่าง

อาคาร ส านักงานกองช่าง, งานเทศกิจฯ,หอ้งประชุมเล็ก จ านวน  1 อัตรา ฯลฯ
งานปอ้งกัน, งานเทศกิจฯ, 
หอ้งประชุมเล็ก งบประมาณ 79,200.00     บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)
พ.ศ. 2557พ.ศ. 2556

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น
2.  สนับสนุนและพฒันาวถิีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  ส่งเสรมิใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการค่ายพฒันาศักยภาพผู้น าสภาเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ใน กอง

และเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ค่าพมิพเ์อกสาร ส่ิงตีพมิพ ์ค่าอาหาร อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม เขตเทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหารท าการนอกเวลา ฯลฯ
ตามโครงการค่ายพฒันาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบคุลากรกองการศึกษา ฯลฯ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทศันศึกษาดูงานในที่ต่างๆ

งบประมาณ 40,000.00         บาท

2 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ครุภณัฑ์ ในเขต กอง
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ที่ใช้ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายนอก เทศบาลฯ การศึกษา

และภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบา้นไผ่

งบประมาณ 100,000.00       บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556

กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน

ล าดับ
ที่

พ้ืนที่
พ.ศ.2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ผป.2
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วัตถุประสงค์ 
1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไ้ด้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท าผังเมือง อย่างเหมาะสม
2. เพิ่มประสิทธภิาพและบรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในทอ้งถิ่น
3. รณรงค์การปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
4. เพิ่มประสิทธภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในเขต กอง

เพื่อปอูงกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน ๆ ละ 15,000  บาท จ านวน 2 แหง่ รวม 30,000 เทศบาลฯ การศึกษา
บาท  ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพมิพเ์อกสารและ
ส่ิงตีพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร  ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ค่าพฒันาเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นที่มีโรงเรียนใน
สังกัด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ละ 1 คน ๆละ 3,000 บาท
และค่าพฒันาครูแกนน า ของโรงเรียนทอ้งถิ่น โรงเรียนละ 1 
คน ๆ ละ 3,000 บาท  จ านวน  2 โรงเรียน รวม 6,000 บาท  
ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 
ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556

งบประมาณ 39,000.00         บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557พ.ศ.2556
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แนวทางการพัฒนาที่  2.4  เพ่ิมประสิทธภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเยาวชนสัมพนัธเ์พื่ออนุรักษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและ ในเขต/นอก กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อุปกรณ์ ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงตีพมิพ ์ค่าอาหาร ค่าใบ เทศบาลฯ การศึกษา
ประกาศนียบตัร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรม  ค่าเช่าที่พกั  ค่าวสัดุ
ส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

งบประมาณ 40,000.00         บาท

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับการศึกษา  ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใหม้ีความพร้อมก้าวสู่การเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพฒันาการใหบ้ริการทางสาธารณสุข
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู ้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใหม้ีความพรอ้มก้าวสู่การเปน็สังคมแหง่การเรยีนรู้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาภาษาอังกฤษ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพมิพเ์อกสาร ในและนอก กอง

เพื่อสู่ประชาคมอาเซ่ียน และส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าเช่าอุปกรณ์  อาหาร เขตเทศบาล การศึกษา
และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรม และ
ประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวสัดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวสัดุ
ผลิตส่ือ การเรียนการสอนและนวตักรรม ทางการศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวสัดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั  ส าหรับนักเรียน และ
พนักงานครู พนักงานเทศบาล และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         บาท

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2557พ.ศ.2556พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาทนุมนุษย์

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
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 แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู ้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใหม้ีความพรอ้มก้าวสู่การเปน็สังคมแหง่การเรยีนรู้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2  โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าวสัดุตกแต่ง ใน/นอก กอง

ร้านนิทรรศการ วสัดุผลิตส่ือ เงินรางวลั ของรางวลัค่าดอกไม้ เขต การศึกษา
ธปู เทยีน ค่าพธิกีาร ค่าใบประกาศนียบตัร  ค่าเช่าอุปกรณ์ เทศบาลฯ
ต่างๆ ฯลฯ เปน็ค่าเงินรางวลั การประกวด กิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทาน  การ
ประกวดร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ ค่าจ้างเหมา
เวท ีเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งร้านนิทรรศการ 
เช่น ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าตอบแทนคณะกรรม
การ ตัดสินการประกวด ฯลฯ

งบประมาณ 200,000.00       บาท
3 โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพป.โครงการ โรงเรียน กอง

การศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. พฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
  
 ในเขต การศึกษา
เทศบาล

8.โรงเรียนบา้นเกิ้ง  จ านวน  34,500 บาท
งบประมาณ 276,000.00       บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6.โรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา  จ านวน  34,500 บาท
7.โรงเรียนจตุรมิตรบา้นไผ่  จ านวน 34,500 บาท

1.โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ  จ านวน  34,500 บาท
2.โรงเรียนวดัจันทร์ประสิทธิ ์ จ านวน  34,500 บาท
3.โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ  จ านวน  34,500 บาท
4.โรงเรียนชุมชนบา้นไผ่ยิ่งยงอุทศิ  จ านวน  34,500
 บาท5.โรงเรียนบา้นไผ่แสงทองประชาสรรค์ จ านวน 34,500 บาท
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนสังกัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวนัตามโครงการ โรงเรียน กอง

เทศบาล อาหารกลางวนั  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เทศบาล การศึกษา
(เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6,เงินรายได้ ม.1-3) ของจ านวน
เด็กนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน   2556 จ านวน  200 วนั 
อัตราคนละ 20 บาท  ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556

งบประมาณ      3,796,000.00 บาท
2 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวนัตามโครงการ ศพด. กอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 ศูนย์ อาหารกลางวนั  ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง3ศูนย์ ทั้ง 3 ศูนย์ การศึกษา
ของจ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด   จ านวน   280 วนั  อัตรา
คนละ 20 บาท ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556 ตามหนังสือ
ส่ังการ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน
2556

งบประมาณ 1,657,600.00     บาท
3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียน โรงเรียน กอง

สังกัดเทศบาล เทศบาลทกุคน (เงินอุดหนุนทั่วไป  อนุบาล-ป.6,เงินรายได้  เทศบาล การศึกษา
ม.1-ม.3) ภาคเรียนที่  2/2556  จ านวน  140 วนั   และ ทั้ง 2 แหง่
ภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน  120 วนั  ตามหนังสือส่ังการ  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว.  26 มิถุนายน  2556

งบประมาณ 1,727,180.00     บาท
4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียน โรงเรียน กอง

สังกัด สพป. สังกัด สพป.จ านวน 260 วนั ส าหรับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษา สังกัด สพป. การศึกษา
ปทีี่ 6 ภาคเรียนที่  2/2556 จ านวน  140 วนั  ภาคเรียนที่ ในเขต
1/2557 จ านวน 120 วนั  ตามหนังสือ ส่ังการ ด่วนที่สุด  เทศบาลฯ
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว.  26 มิถุนายน  2556 

งบประมาณ 2,988,440.00     บาท

พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2556หน่วย
ด าเนินการ

พ้ืนที่
รายละเอียดของกิจกรรมล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนศูนย์ ศพด. กอง

เด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ   จ านวน 280 วนั
ตามหนังสือส่ังการ ทั้ง 3 ศูนย์ การศึกษา
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว1506 ลว. 26 มิถุนายน  2556 

งบประมาณ 580,160.00       บาท
6 เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหาร 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือข้าวสารอาหารแหง้และอาหารสด โรงเรียน กอง

กลางวนั โรงเรียนสังกัด  สพป. ส าหรับใช้ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร สังกัด สพป. การศึกษา
กลางวนั  ตามโครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับโรงเรียนสังกัด ในเขต
สพป.จ านวน  8 โรง ได้แก่ โรงเรียนบา้นไผ่แสงทอง เทศบาลฯ
ประชาสรรค์, โรงเรียนหนองลุมพกุ , โรงเรียนบา้นไผ่ประถม
ศึกษา (ขก 10),โรงเรียนวดัจันทร์ประสิทธิ ์,โรงเรียนบา้นไผ่
ยิ่งยงอุทศิ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ, โรงเรียนจตุรมิตร
บา้นไผ่, โรงเรียนบา้นเกิ้ง จ านวน 200 วนั ตามจ านวนเด็ก
นักเรียน ข้อมูล  ณ  วนัที่ 10  มิถุนายน 2556 ส าหรับเด็ก
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6(100%)อัตราคนละ 20 บาท 
ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว1506
ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556 

งบประมาณ 6,568,000.00     บาท
7 โครงการส่งเสริมพนักงานครู เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าเวช ในและ กอง

พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ภณัฑ์  ค่าวสัดุกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร นอกเขต การศึกษา
ท าการนอกเวลา ในการส่งพนักงานเทศบาลพนักงานครู เทศบาล
พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันขึ้น

งบประมาณ          10,000.00  บาท
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข

พ.ศ.2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการจัดวิง่ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน มหาวทิยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น กอง

จังหวดัขอนแก่น โครงการจัดวิง่ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  จ.ขอนแก่น การศึกษา
งบประมาณ 30,000.00         บาท

9 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน  ค่าชุด ในและนอก กอง
นักกีฬา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าพาหนะ ค่าเวชภณัฑ์  เขตเทศบาล การศึกษา
ค่าวสัดุกีฬา  ค่าเช่าที่พกั ค่าประกันอุบติัเหตุหมู่นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ

งบประมาณ 20,000.00         บาท
10 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน ค่าชุด ในและนอก กอง

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับภาคฯ นักกีฬา   ค่าอาหาร   ค่าพาหนะ   ค่าเวชภณัฑ์  ค่าวสัดุกีฬา  เขตเทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าที่พกั  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         บาท
11 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพธิกีาร  ค่าจัด ในเขต กอง

ประชาชน(บญุกุ้มข้าวใหญ่) สถานที่  ค่าวสัดุ  ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าอาหารท าการนอกเวลา เทศบาลฯ การศึกษา
ค่าวสัดุจัด ท าสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบตัร 
ค่าถ้วยรางวลั  ค่าเงินรางวลั ค่าของขวญัของรางวลั  
ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ค่าเคร่ืองด่ืม  
น้ าด่ืม  น้ าแข็ง  ค่าชุดนักกีฬาส ารอง   ค่าอาหารส าหรับ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เช่น  ค่าพธิกีาร  ในเขต กอง

ค่าจัดสถานที่  ค่าวสัดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารท าการ เทศบาลฯ การศึกษา
นอกเวลา ค่าวสัดุจัดท าสนามและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบตัร
ค่าถ้วยรางวลั  ค่าเงินรางวลั  ค่าของขวญัของรางวลั  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเคร่ืองเสียงค่าเคร่ืองด่ืม  
น้ าด่ืม  น้ าแข็ง ค่าชุดนักกีฬา  ค่าอาหารส าหรับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 70,000.00         บาท
13 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าเบี้ยเล้ียง ในและนอก กอง

ไทคัพมหกรรมกีฬาทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมค่าพธิกีาร ค่าจัดสถานที่  ค่าวสัดุ เขตเทศบาล การศึกษา
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าวสัดุจัดท าสนาม
ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบตัร ค่าถ้วยรางวลั ค่าเงิน
รางวลั  ค่าของขวญั ของรางวลั  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง   ค่าชุดนักกีฬา 
ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 15,000.00         บาท
14 เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ นอกเขต กอง

และเมืองพทัยา ระดับภาคตะวนัออกเฉียง- เมืองพทัยา ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหก้ับเทศบาล เทศบาลฯ การศึกษา
เหนือ เจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน 

งบประมาณ 30,000.00         บาท
15 อุดหนุนอ าเภอบา้นไผ่ในการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเปน็เงิน อุดหนุนอ าเภอบา้นไผ่ในการแข่งขันกีฬา อ าเภอ กอง

งบประมาณ 30,000.00         บาท บา้นไผ่ การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟวูฒันธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพมิพเ์อกสาร ในและนอก กอง

อีสาน และส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตีร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เขตเทศบาล การศึกษา
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม และ
ประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวสัดุตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าวสัดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั ส าหรับนักเรียนและ
พนักงานครู พนักงานเทศบาล และสมทบโครงการฯ 10%

งบประมาณ 100,000.00       บาท
2 โครงการจัดงานฉลองวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าพธิกีาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวสัดุ  ค่าอาหาร ในเขต กอง

ค่าเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าของขวญั  ของรางวลั เทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ฯลฯ

งบประมาณ 100,000.00       บาท
3 โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าพธิกีารค่าจัดสถานที่ ค่าวสัดุ ค่ารับรอง ในเขต กอง

ภาคฤดูร้อน ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ เทศบาล การศึกษา
และสามเณรออกโครงการ ค่าปจัจัย ค่าเคร่ืองไทยธรรม
ดอกไม้ธปูเทยีน ค่าตอบแทนพระวทิยากร พระพี่เล้ียง
ค่าเส้ือนาคเณร ค่าน้ าปานะ ค่าน้ า ค่ากระแสไฟฟาูบ ารุงวดั
ค่าหนังสือสวดมนต์ ค่าเกียรติบตัร ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
ค่ามหรสพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 30,000.00         บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

พ้ืนที่
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดงานประเพณีและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา  เปน็ค่าเคร่ืองไทยทาน ในและนอก กอง

วฒันธรรมทอ้งถิ่น ค่าปจัจัยถวายพระ  ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธปู  เทยีน เขตเทศบาล การศึกษา
ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน
พธิเีปดิ-ปดิ  และในวนังาน ค่ามหรสพและค่าเงินสนับสนุน 

ค่าเงินรางวลัหรือของรางวลัส าหรับผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าวสัดุ และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่  ตกแต่งรถยนต์
แสดง ในขบวนแหต่ลอดจนค่าร้ือถอน  ค่าวสัดุหรือค่าเช่าและ
หรือค่าจ้างท าของที่เปน็องค์ประกอบส าคัญ ของงานนั้น ๆ เช่น
ค่าต้นเทยีนในงาน ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา     ค่าจัดพมิพ์
หนังสือสวดมนต์   ค่ากระทงในงานประเพณี ลอยกระทง    
ค่าเช่าเต้นท ์   ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟาู    และเคร่ืองเสียง  ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ แข่งขันต่าง ๆ 
(ที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬา)  ค่าใช้จ่ายระหวา่งจัดงานเปน็ 
ค่ากระแสไฟฟาู ค่าน้ าประปา ค่าใช้โทรศัพท ์ และค่าเช่า
อุปกรณ์โทรศัพทต์ลอดระยะเวลาที่จัดงานนอกสถานที่ 
ค่าแต่งตัวสาวงาม เข้าร่วมขบวนแห ่และร่วมประกวดในงาน
เทศกาลไหม,  บญุกุ้มข้าวใหญ่  ค่าวสัดุอื่น ๆ ฯลฯ   
ตามโครงการดังต่อไปนี้   

1.โครงการจัดงานวนัปใีหม่  จ านวน  40,000 บาท            

2.โครงการจัดงานวนัสงกรานต์  จ านวน  500,000 บาท        

3.โครงการจัดงานแหเ่ทยีนพรรษา  จ านวน  200,000 บาท

4.โครงการจัดงานวนัลอยกระทง  จ านวน  860,000 บาท    

5.โครงการจัดงานบญุกุ้มข้าวใหญ่  จ านวน  100,000 บาท

งบประมาณ 1,700,000.00     บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2556 พ.ศ.2557ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนอ าเภอบา้นไผ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอ าเภอบา้นไผ่  ในการจัดขบวนแหเ่ข้า อ าเภอ กอง

ร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวดั บา้นไผ่ การศึกษา
ขอนแก่น

1.งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวดั
ขอนแก่น   จ านวน  50,000 
2.งานบญุกุ้มข้าวใหญ่อ าเภอบา้นไผ่  จ านวน 80,000  บาท


งบประมาณ 130,000.00       บาท
6 เงินอุดหนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพื่ออนุรักษ์ ในเขต กอง

ประเพณีศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น อุดหนุนประเพณีต่าง ๆ เทศบาล การศึกษา
ของชุมชน  

1.บญุตะไลยักษบ์า้นหนองลุมพกุ จ านวน 50,000 บาท

2.บญุบั้งไฟบา้นเกิ้ง จ านวน 100,000 บาท


งบประมาณ 150,000.00       บาท
7 เงินอุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอบา้นไผ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพื่ออนุรักษ ์ 		

 ในเขต กอง

ประเพณีศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่นของสภาวฒันธรรม เทศบาล การศึกษา
อ าเภอบา้นไผ่

งบประมาณ 40,000.00         บาท
8 เงินอุดหนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น เงินอุดหนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  

 ในเขต กอง

1.งานประเพณีกินเจ (พทุธญาณสมาคม) อ าเภอบา้นไผ่  เทศบาล การศึกษา
จ านวน  50,000 บาท

2.อุดหนุนวดัที่เทศบาลเปน็เจ้าภาพทอดกฐิน  
จ านวน  30,000 บาท

3.โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมของชาวอ าเภอบา้นไผ่ (สมาคมปงุเถ่ากง-ม่า) 
จ านวน 50,000 บาท

งบประมาณ 130,000.00       บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

(ผลผลิต/งบประมาณ)
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ เพื่อเปน็เงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหว้ดัในเขตเทศบาล  ในเขต กอง

เปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพทุธศาสนา เพื่อบ ารุง และ เทศบาล การศึกษา
อนุรักษป์ระเพณี  ศิลปวฒันธรรม โบราณสถานโบราณวตัถุ 
ศาสนสถานใหค้งอยู่สืบต่อไป  
  1.วดัคุ้มจัดสรรค์ จ านวน 50,000 บาท

2.วดัศรีบญุเรือง จ านวน 50,000 บาท

3.วดัเอี่ยมไพบลูย์ จ านวน 50,000 บาท

4.วดัโพธิช์ัย จ านวน 20,000 
บาท5.วดัปาุชัยวารินทร์ จ านวน 
20,000 บาท6.วดัโพธิศิ์ริโสภณ จ านวน 
20,000  บาท7.วดันันทพมิพาราม จ านวน 
20,000 บาท8.วดัปาุสุมนามัย จ านวน 
20,000 บาท9.วดัจันทร์ประสิทธิ ์จ านวน 20,000 บาท

งบประมาณ 270,000.00       บาท

วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐานในทกุระบบ  และส่งเสรมิ  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรยีนในเขตเทศบาล

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)
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1.  ส่งเสริมสนบสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทกุระดับ ทั้งภายในและนอกระบบครอบคลุม
2.  การพฒันาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธภิาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทกุระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยม เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  ค่าหนังสือเรียน โรงเรียน กอง

ศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าพฒันาศักยภาพผู้เรียน  ค่าวสัดุ เทศบาลฯ การศึกษา
ค่าด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ฯลฯ  

งบประมาณ 200,000.00       บาท
2 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวสัดุผลิตส่ือ ในเขต กอง

ทางการศึกษา การเรียน การสอน และนวตักรรมทางการศึกษา และนอก การศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวสัดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา เทศบาลฯ
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัส าหรับนักเรียน และ
พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล
ไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ

งบประมาณ 200,000.00       บาท
3 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ โรงเรียน กอง

ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น คนละ 3,000บาท เทศบาลฯ การศึกษา
 จ านวน 2 แหง่ จ านวน 43 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 7 คน เพื่อใช้จ่ายเปน็

ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าลงทะเบยีนการอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู ตามหนังสือส่ังการ
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556

งบประมาณ 129,000.00       บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทกุระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการครู ของ

(ผลผลิต/งบประมาณ)
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล โรงเรียน กอง

/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลฯ การศึกษา
เทศบาลฯ จ านวน 3 แหง่ คนละ 2,000  บาท จ านวน 18 คน เพื่อใช้จ่ายเปน็ ค่าเช่า

ที่พกั  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าลงทะเบยีนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556

งบประมาณ 46,000.00         บาท

5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จ านวน โรงเรียน กอง
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธติฯ 60 ชุด   ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ เทศบาล2ฯ การศึกษา

งบประมาณ          10,000.00 บาท

6 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียน กอง
สังกัดเทศบาลฯ จ านวน 2 แหง่ ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  ทั้ง 2 แหง่  ระบบ ADSL  โรงเรียน เทศบาล การศึกษา

ละ9,600 บาท  ระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท ทั้ง 2 แหง่
ตามหนังสือส่ังการ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 
ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556

งบประมาณ 33,600.00         บาท
7 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียน กอง

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน  2 แหง่ ส าหรับเปน็ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ โรงเรียนในสังกัด เทศบาล การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโรงเรียนละ 50,000 บาท จ านวน ทั้ง 2 แหง่
2 แหง่ ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1506 
ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556

งบประมาณ 100,000.00       บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทกุระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2557
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพฒันา โรงเรียน กอง

ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่นระดับ การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ ส าหรับอปท. เทศบาลฯ การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 1 แหง่  50,000 บาท ส าหรับ โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และศพด.

แหง่ละ 50,000 บาท ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท.
0893.3/ว1506 ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556

งบประมาณ 300,000.00       บาท
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน โรงเรียน กอง

รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.โรงเรียน สถานศึกษา อปท. โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯจ านวน 2 แหง่ๆ ละ เทศบาล การศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ  50,000 บาท  ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ ทั้ง 2 แหง่

ว1506 ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556
งบประมาณ 100,000.00       บาท

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก โรงเรียน กอง
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ของ อปท. ปฐมวยั ของ อปท.จ านวน เงิน  50,000  บาท ตามหนังสือ เทศบาลฯ การศึกษา

ส่ังการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1506  ลว. 26 มิ.ย. 2556 และศพด.
งบประมาณ 50,000.00         บาท

11 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันา เทศบาลฯ กอง
หอ้งสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 2 แหง่ ๆ ละ  100,000 บาท  การศึกษา
บา้นไผ่ รวมจ านวนเงิน  200,000.- บาท   ตามหนังสือส่ังการ  

ด่วนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556
งบประมาณ        200,000.00 บาท

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน กอง
อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตามหนังสือส่ังการ ด่วนที่สุด เทศบาล การศึกษา
จ านวน 2 แหง่ ที่ มท.0893.3/ว1506 ลงวนัที่  26 มิถุนายน  2556 ทั้ง 2 แหง่

งบประมาณ        400,000.00 บาท
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการบรหิารการศึกษา ระบบการเรยีนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน

พ.ศ.2557ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าวสัดุ โรงเรียน กอง

เทศบาล การศึกษา

ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรมการประชุมชี้แจงต่าง ๆ

งบประมาณ          10,000.00 บาท
2 โครงการพฒันาหลักสูตรรายวชิา โรงเรียน กอง

ชีวติครอบครัวศึกษา ในหลักสูตรระดับ เทศบาล การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส าหรับพนักงานครู

ค่าวสัดุส านักงาน ฯลฯ 
งบประมาณ          20,000.00 บาท

3 อุดหนุน คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัย นอกเขต กอง
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหวา่ง เทศบาลฯ การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น และกองการศึกษา
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบา้นไผ่ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

งบประมาณ        300,000.00 บาท
4 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าเช่าชุดครุย ค่าเกียรติบตัร เทศบาลฯ กอง

ค่าสถานที่ ค่าจัดท าเวท ีซุ้ม ค่าดอกไม้ ค่าน้ า ค่าอาหาร การศึกษา
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

งบประมาณ 50,000.00         บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการบรหิารการศึกษา ระบบการเรยีนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้

เทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรรณ์ ค่าพมิพ์

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพมิพเ์อกสาร และส่ิงพมิพ์
ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่

ค่าของรางวลั

ล าดับ
ที่

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

63



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัตาม เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพมิพ์ ศพด. กอง

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวยั เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร  ค่าอาหารและ 3 แหง่ การศึกษา
(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปทีี่ 1 เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากรในการฝึกอบรม การประชุม
ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวยั ชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส าหรับพนักงานครู
พ.ศ.2555-2559) เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ค่าวสัดุส านักงาน ฯลฯ
งบประมาณ 30,000.00         บาท

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุในการจัดฝึกอบรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เทศบาลฯ กอง
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าวสัดุส านักงานและค่าใช้จ่ายในการจัดท าหลักสูตร การศึกษา
จ านวน 2 แหง่ ค่าพมิพเ์อกสาร และส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร
ในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ส าหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าวสัดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียง ฯลฯ ส าหรับ
โรงเรียน ทั้ง 2 แหง่ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือส่ังการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556

งบประมาณ          40,000.00 บาท
7 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน กอง

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา โรงเรียนเปน็ฐาน ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่และโรงเรียน เทศบาล การศึกษา
ทอ้งถิ่น(SBMLD) ร.ร.ท.1/ท.2 อนุบาลสาธติเทศบาลฯ  ตามหนังสือส่ังการ  ด่วนที่สุด ที่ มท ทั้ง 2 แหง่

0893.3/ว1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2556
งบประมาณ 600,000.00       บาท

ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
วัตถุประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
ล าดับ

ที่
หน่วย

ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)
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1.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของเทศบาล
2. เพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับ ระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติภาครฐั

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมครูและทศันศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่าพมิพเ์อกสาร นอกเขต กอง

ดูงานในประเทศ และส่ิงพมิพ ์ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าอาหาร เทศบาล การศึกษา
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม การประชุม
ชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการทศันศึกษา
ดูงานในประเทศ  ส าหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง
ข้าราชการครูในทอ้งถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝุายการศึกษา  และ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  ค่าวสัดุ
ส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
อาหารวา่ง น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

งบประมาณ 100,000.00       บาท

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557หน่วย

ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกท าความสะอาดอาคาร โรงเรียน กอง

รักษาความสะอาด เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 แหง่ จ านวน 2 คน และศูนย์พฒันา เทศบาลฯ การศึกษา
เด็กเล็ก 2,3 จ านวน 2 คน รวม 4 คน ทั้ง 2 แหง่

งบประมาณ 316,800.00       บาท ศพด. 1,2,3
2 โครงการจ้างเหมาบคุคลภายนอกรักษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกรักษาความปลอดภยั ร.ร.เทศบาล กอง

ความปลอดภยัสถานที่ราชการ โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แหง่ แหง่ละ 1 คน  หอ้งสมุดเทศบาล ทั้ง 2 แหง่ การศึกษา
จ านวน 1 คน  รวม 3 คน หอ้งสมุด 

งบประมาณ 237,600.00       บาท เทศบาลฯ
3 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้  ระดับ 3-6 โรงเรียน กอง

ระดับ 3-6 จ านวน 3 ชุด ส าหรับครู  เทศบาล การศึกษา
งบประมาณ 22,500.00         บาท

4 โครงการจัดซ้ือพดัลมไอเย็นต้ังพื้น ศพด. 1,2,3 กอง
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ฯ  การศึกษา

งบประมาณ 61,200.00         บาท
5 โครงการจัดท าแผงเหล็กกั้น ส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าแผงกั้น  ส าหรับปอูงกันอันตราย  โรงเรียน กอง

ปอูงกันอันตรายอาคาร 4 ชั้น โรงเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธติฯ)  เทศบาล 2 การศึกษา
เทศบาล 2 อนุบาลสาธติฯ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 50,000.00         บาท

6 โครงการเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน กอง

4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธติฯ โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธติฯ)  รายละเอียดตาม เทศบาล 2 การศึกษา
แบบแปลนของเทศบาลก าหนด  

งบประมาณ 50,000.00         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมไอเย็นต้ังพื้น  จ านวน 9 ชุด

หน่วย
ด าเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภยั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  แก่ผู้ประกอบการ ในเขต กอง

อนามัยส่ิงแวดล้อมดี สถานประกอบการ  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณ เทศบาล สาธาณสุขฯ
วทิยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  งานบริการ
ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุส านักงาน  ค่าวสัดุ สาธารณสุขฯ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ ส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

งบประมาณ 20,000.00 บาท
2 โครงการขยะอันตรายแลกไข่ ในเขต กอง

รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ เทศบาล สาธาณสุขฯ
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  ค่าเอกสาร  คู่มือ งานก าจัด
ส่ือประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุรับแลกขยะอันตราย  และ ขยะมูลฝอยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  ที่จ าเปน็  ตามโครงการฯ

งบประมาณ 50,000.00 บาท
3 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และสร้างรายได้ ในเขต กอง

ของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและ ใหก้ับชุมชนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ เทศบาล สาธาณสุขฯ
เพิ่มรายได้ใหก้ับชุมชน มูลฝอย การปดักวาดถนนสายหลักในชุมชน การเก็บขน งานก าจัด

ขยะมูลฝอย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเปน็ ขยะมูลฝอยฯ
งบประมาณ 207,200.00 บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2556

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกและ

             แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ผป.2)

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2557
โครงการ / กิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมแนวใหม่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ในเขต กอง

ชุมชนมีส่วนร่วม จัดประชุมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มแกนน า เทศบาล สาธาณสุขฯ
ชุมชน มีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าเบี้ย งานก าจัด
เล้ียง ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าจ้างเหมา ขยะมูลฝอยฯ
รถยนต์ ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสาร / ส่ิงพมิพ ์ ส่ือประชา
สัมพนัธ ์ ค่าวสัดุส านักงาน  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ในการ
ด าเนินงานกลุ่มแกนน า  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเปน็
ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการฯ

งบประมาณ 30,000.00 บาท
5 โครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ในเขต กอง

Green and Clean และจัดต้ังธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่าย เทศบาล สาธาณสุขฯ
ดังนี้ ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่ง งานก าจัด
และเคร่ืองด่ืม  ค่าเอกสาร  คู่มือ  ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์ ขยะมูลฝอยฯ
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ในการจัดต้ังธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
Green and clean และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ 

งบประมาณ 20,000.00 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแกนน าในชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใหม้ีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยใหส้มบรูณ์และมีหลักประกันสุขภาพทกุกลุ่มอายุ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการทศันศึกษาดูงาน  การฝึก ในและนอก กอง

สาธารณสุข (อสม.) และทศันศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏบิติัการ โดยมีค่าใช้จ่าย  ดังนี้ ค่าจ้างเหมา เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
รถยนต์ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าของที่ระลึก งาน
ค่าพธิกีาร  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหารวา่ง  โรงพยาบาล
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุ ประกอบการฝึกอบรม  ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ ค่าถ่ายเอกสารส่ิงพมิพ ์ คู่มือ อสม. 
ค่ากระเปา๋เอกสาร ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ าเปน็ในการทศันศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ

งบประมาณ 50,000.00 บาท
2 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการ ในเขต กอง

สาธารณสุข สาธารณสุข (อสม.)ในแต่ละชุมชน  ทั้ง  26 ชุมชนๆ ละ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวทิยากร งาน
ค่าอาหาร   อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าพธิกีาร ค่า โรงพยาบาล
ตกแต่งขบวนรณรงค์   ค่าเช่าสถานที่  เวท ี เคร่ืองเสียง
ดนตรี   ค่าเงินรางวลัส าหรับการประกวดกิจกรรม  
ค่าจัดท าเอกสาร  คู่มือ เกียรติบตัร  โล่รางวลั ค่าแผ่น
ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

งบประมาณ 260,000.00   บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ล าดับที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของอาสาสมัคร 

โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาทนุมนุษย์
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธาณสุข เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัอาสาสมัคร ในเขต กอง

(อสม.)เทศบาลเมืองบา้นไผ่  สาธารณสุขแหง่ชาติ   และการเผยแพร่ผลงาน อสม. เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ดีเด่น  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้   ค่าสมนาคุณวทิยากร   งาน
ค่าอาหาร   อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   ค่าพธิกีาร   โรงพยาบาล
ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวท ี เคร่ืองเสียง
ดนตรี   ค่าเงินรางวลัส าหรับการประกวดกิจกรรม   
ค่าจัดท าเอกสาร   คู่มือ   เกียรติบตัร  โล่รางวลั   
ค่าแผ่นปา้ยประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการ
จัดกิจกรรมต่างๆ   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

งบประมาณ 80,000.00     บาท
4 โครงการชาวบา้นไผ่ปลอดภยับริโภค เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ประชาชนภายใน ในเขต กอง

(ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ) เขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและ งานบริการ
เคร่ืองด่ืม  ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ สาธารณสุขฯ
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ค่าจัดซ้ือ
ชุดทดสอบด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเปน็  ในการด าเนินโครงการฯ

งบประมาณ 50,000.00 บาท
5 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการใหค้วามรู้  กลุ่มผู้ประกอบการ ในเขต กอง

และประชาชนผู้บริโภค   โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าวสัดุ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ส านักงาน   ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ งานบริการ
ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบน้ ามันทอดซ้ า ค่าจัดซ้ือน้ ามันทอดซ้ า สาธารณสุขฯ
ค่าตอบแทนปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร
ส่ิงพมิพ ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ที่จ าเปน็ ฯลฯ

งบประมาณ 30,000.00 บาท

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการจ้างเหมาบคุลากรสายงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุลากรสายวทิยาศาสตร์
  ศูนย์บริการ กอง

วทิยาศาสตร์  ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบา้นไผ่ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบา้นไผ่  จ านวน  1 อัตรา งาน

งบประมาณ 180,000.00 บาท ศูนย์บริการฯ
7 โครงการจ้างเหมาบคุลากรท าความสะอาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุลากรท าความสะอาดและ ศูนย์บริการ กอง

และดูแลเคร่ืองมือใหป้ราศจากเชื้อประจ า ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหป้ราศจากเชื้อ จ านวน 1 อัตรา สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบา้นไผ่ งาน

งบประมาณ 79,200.00 บาท ศูนย์บริการฯ
8 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์  ค่าตอบแทน ในเขต กอง

ผสมผสาน(เชิงรุก) การปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ค่าอาหารวา่งและ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร   ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ ค่าวสัดุ งาน
ส านักงาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ศูนย์บริการฯ

งบประมาณ 100,000.00 บาท
9 โครงการบา้นหลังเรียน เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  สร้างเสริม ในเขต กอง

ภมูิปญัญา  พฒันาองค์ความรู้ใหก้ับเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ในช่วงหลังเลิกเรียน /วนัหยุด  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ งานก าจัด
ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ขยะมูลฝอยฯ
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าส่ือประชาสัมพนัธ ์ ค่าถ่าย
เอกสารส่ิงพมิพ ์ ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 

งบประมาณ 50,000.00 บาท
10 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตวใ์นโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานจากบคุคลภายนอก ในเขต กอง

มาตรฐานเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เพื่อฆ่าและช าแหละสัตวใ์นโรงฆ่าสัตวม์าตรฐาน เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
 เทศบาลเมืองบา้นไผ่  จ านวน 4  อัตรา งาน

งบประมาณ 316,800.00 บาท โรงฆ่าสัตว์

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันและควบคุมโรค เพื่อเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  อาหารวา่ง ในเขต กอง

ติดต่อในสัตว์ และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์  ค่าวสัดุส านักงาน  ค่าแผ่นปา้ย  งาน
แผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โรงฆ่าสัตว์

งบประมาณ 50,000.00 บาท
12 โครงการพฒันาแผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าวสัดุส านักงาน  ในเขต กอง

(เขียงสะอาด) ค่าแผ่นปา้ย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานนอกเวลา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งาน

งบประมาณ 10,000.00 บาท โรงฆ่าสัตว์

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ด้อยโอกาส และบรกิารขั้นพ้ืนฐานของรฐับาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ กอง

เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์ เหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อHIV ของอ าเภอบา้นไผ่ บา้นไผ่ สาธารณสุขฯ
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก  0023.15/1205 ลงวนัที่ 
30  เมษายน  2556 

งบประมาณ 30,000.00 บาท
2 โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหติช่วยชีวติ อ าเภอ กอง

เพื่อนมนุษย์ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก 0023.15/1206  บา้นไผ่ สาธารณสุขฯ
ลงวนัที่  30 เมษายน  2556 

งบประมาณ 20,000.00 บาท

พ.ศ. 2557
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

เพื่ออุดหนุนเงินใหแ้ก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อช่วย

เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหติของ อ าเภอบา้นไผ่ 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การแก้ไขปญัหาความยากจน

พ.ศ. 2557
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของเทศบาล
2. เพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด เทศบาลฯ กอง

สาธารณสุขฯ ส านักงาน อาคารกองสาธารณสุขชั้นบน-ล่าง รวมถึง สาธารณสุขฯ
หอ้งสุขา  ทั้งหมดในอาคาร  รวมพื้นที่ประมาณ  560
 ตร.ม.จ านวน 1 อัตรา

งบประมาณ 79,200.00 บาท

พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
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ยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน

1.  สร้างอาชีพเสริมในชุมชน
2.  การเพิ่มพนูมูลค่าผลผลิตเกษตร
3.  การพฒันาองค์กรใหเ้ข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา  1.  อาชีพการเกษตรในชุมชน
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน  ปลูกผัก / ผลไม้หลังบา้น / เล้ียงปลา / เล้ียงไก่ 26  ชุมชน สนง.เกษตร

(ในเขตเทศบาล) อ าเภอบา้นไผ่
2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ / น้ าหมักชีวภาพ 26  ชุมชน สนง.เกษตร

(ในเขตเทศบาล) อ าเภอบา้นไผ่

แนวทางการพัฒนา  2.  การลดรายจ่ายในครวัเรอืน
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การแปรรูปผลผลิต  การถนอมอาหาร 26  ชุมชน สนง.เกษตร

(ในเขตเทศบาล) อ าเภอบา้นไผ่
2 การแปรรูปข้าวกล้อง  การผลิตข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ 26  ชุมชน สนง.เกษตร

(ในเขตเทศบาล) อ าเภอบา้นไผ่
3 งานประดิษฐ์จากพลาสติก  การประดิษฐ์ส่ิงของเหลือใช้เพิ่มมูลค่า 26  ชุมชน สนง.เกษตร

(ในเขตเทศบาล) อ าเภอบา้นไผ่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
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วัตถุประสงค์    
1. เพื่อเปน็การสืบสนและอนุรักษเ์ผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
2. เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการทอ่งเที่ยว  จะเปน็การสร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่
3. สร้างภมูิคุ้มกันใหค้รอบคลุมทั้งอาจก่อปญัหาโรคเอดส์  และการติดเชื้อ H.I.V
4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้งค์กรภาคเอกชน และทอ้งถิ่นใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล
5. การสงเคราะหป์ระชาชนผู้ยากไร้  และด าเนินกิจกรรมสาธารณกุศล
6. การสืบสานและธ ารงไวท้ั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอันดี ของจังหวดัขอนแก่น
7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมฯ
8. การส่งเสริมเยาวชนใหม้ีบทบาทการมีส่วนในการพฒันาสังคม
9. สร้างสมรรถนะบทบาท  ก านัน  ผู้ใหญ่บา้น  ในการพฒันา

ล าดับ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ การประกอบพธิกีรรมตามประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอบา้นไผ่ ที่ท าการ

และของดีอ าเภอบา้นไผ่ เช่น  การปราสาทขวญัข้าว  การออกร้านและจัด ปกครอง
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 นิทรรศการ ประเพณีอีสาน  การประกวดธดิาบญุกุ้ม อ าเภอบา้นไผ่

การแสดง  แสง  สี  เสียง  ฯลฯ 
งบประมาณ 200,000.00     บาท

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จัดอบรมแกนน าผู้ประสานพลังแผ่นดิน จัดกิจกรรม อ าเภอบา้นไผ่ ที่ท าการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 เฝ้าระวงัยาเสพติดในชุมชน ปกครอง

งบประมาณ 60,000.00       บาท อ าเภอบา้นไผ่

พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557

ยุทธศาสตร์  ดา้นการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ทีท่ าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ล าดับ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้ปว่ย สงเคราะหผู้์ติดเชื้อ H.I.V และผู้ปว่ยโรคเอดส์ ตาม อ าเภอบา้นไผ่ ที่ท าการ

โรคเอดส์และครอบครัว ประจ าป ี2557 จ านวนผู้ติดเชื้อ H.I.V ปกครอง
อ าเภอบา้นไผ่

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาด  -เทศกาลงานไหมประเพณีผูกเส่ียว จัดตกแต่งขบวน อ าเภอบา้นไผ่ ที่ท าการ
จังหวดัขอนแก่นและกิจการสาธารณ- ร่วมในพธิ ีจัดนิทรรศการและการแสดง ปกครอง
ประโยชน์ของกิ่งกาชาดอ าเภอบา้นไผ่ งบประมาณ 50,000.00         บาท อ าเภอบา้นไผ่
ประจ าปงีบประมาร 2557  -เหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่นสงเคราะหแ์ละบรรเทา

ทกุข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภยัต่างๆ
งบประมาณ 30,000.00         บาท

 -การออกรับบริจาคโลหติในเขตอ าเภอบา้นไผ่ 
งบประมาณ 30,000.00         บาท

 -กิ่งกาชาดจังหวดัขอนแก่นสงเคราะหแ์ละบรรเทา
ทกุข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภยัต่างๆ

งบประมาณ 50,000.00         บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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ยุทธศาสตร์  การพัฒนาตนและสังคมทีม่คุีณภาพ

1.  เพื่อใหก้ารควบคุมและปอ้งกันโรคสัตวเ์ปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและครอบคลุมพื้นที่
2.  เพื่อสร้างขวญั และก าลังใจใหแ้ก่อาสาปศุสัตวท์ี่ปฏบิติังานด้วยความเสียสละ
3.  เพื่อใหเ้กษตรกรมีความมั่นใจในอาชีพการเล้ียงสัตวอ์ย่างยั่งยืน
4.  เพื่อสร้างความปลอดภยัต่อประชาชนในด้านโรคติดต่อระหวา่งสัตวสู่์คน

แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปอ้งกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านรา่งกายและจิตใจใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคสัตว์ 1. อบรมอาสาปศุสัตวใ์หค้วามรู้ด้านการควบคุม 26  ชุมชน สนง.

1.1 ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคปากและเทา้เปอืย (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
1.2 ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค อ าเภอบา้นไผ่
เฮโมรายิกเซพติซีเมีย 3. มอบเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ในการปฏบิติังาน

4. ปฏบิติังานในการควบคุมและปอ้งกันโรคสัตว์
5. บนัทกึรายงานผลการปฏบิติังาน
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
(งบประมาณได้รับการจัดสรร วสัดุ เวชภณัฑ์
จาก ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนด าเนินการจากเทศบาลเมืองบา้นไผ่)

วัตถุประสงค์

รายละเอียดของกิจกรรม

เฝ้าระวงัและปอ้งกันโรคสัตว์
2. จัดท าแผนการปฏบิติังานใหก้ับอาสาปศุสัตว์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปอ้งกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านรา่งกายและจิตใจใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวดันก 1. อบรมอาสาปศุสัตวใ์หค้วามรู้ในด้านการควบคุม 26 ชุมชน สนง.

ในสัตวป์กีแบบบรูณาการ (X-RAY) (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
อ าเภอบา้นไผ่

4. ปฏบิติังานในการค้นหาโรค ในทกุหลังคาเรือน
5. บนัทกึรายงานผลการปฏบิติังาน
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

จาก ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนด าเนินการจากเทศบาลเมืองบา้นไผ่)

3 โครงการกิจกรรมสัปดาหร์ณรงค์ท าความ 1. อบรมอาสาปศุสัตวใ์หค้วามรู้ในด้านการควบคุม 26 ชุมชน สนง.
สะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวดันกใน เฝ้าระวงั และปอ้งกันโรคสัตว์ (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
พื้นที่เส่ียง อ าเภอบา้นไผ่

4. ปฏบิติังานท าความสะอาดและพน่ยาฆ่าเชื้อโรค

5. บนัทกึรายงานผลการปฏบิติังาน
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

จาก ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนด าเนินการจากเทศบาลเมืองบา้นไผ่)

2. จัดท าแผนการปฏบิติังานใหก้ับอาสาปศุสัตว์
3. มอบเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ในการปฏบิติังาน

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วสัดุ เวชภณัฑ์

โรคไข้หวดันกในพื้นที่เส่ียงหรือสงสัย 

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วสัดุ เวชภณัฑ์

3. มอบเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ในการปฏบิติังาน

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เฝ้าระวงั และปอ้งกันโรคสัตว์

พ.ศ. 2556
พ้ืนที่

พ.ศ.  2557ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

2. จัดท าแผนการปฏบิติังานใหก้ับอาสาปศุสัตว์
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วัตถุประสงค์
                 1.1  เพื่อการส่งเสริมและจัดท าผังเมืองของเทศบาล
                 1.2  เพื่อการพฒันาประสิทธภิาพการใหก้ารบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม

แนวทางการพัฒนาที ่2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ไดม้าตรฐานครอบคลุมทัว่ถึง และการจัดท าผังเมอืงอย่างเหมาะสม
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ภายในเขต อ าเภอ กปภ.

เทศบาลเมืองบา้นไผ่ อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น บา้นไผ่ สาขาบา้นไผ่
งงานขยายเขตฯ  เข้าบา้นเกิ้ง หมู่ 21 
(ทางเล่ียงเมือง) งบประมาณ 2,700,000.00   บาท

2 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ภายในเขต อ าเภอ กปภ.
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ต.ในเมือง  อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น บา้นไผ่ สาขาบา้นไผ่
งานขยายเขตฯ  เข้าบา้นโสกจาน หมู่ 9
ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณ 350,000.00     บาท

พ.ศ.  2557

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประปาส่วนภูมภิาค  สาขาบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมอืงให้เป็นเมอืงน่าอยู่มสีิ่งแวดล้อมทีด่ี

โครงการ / กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งานขยายเขตฯ เข้าบา้นเกิ้ง หมู่ 21 (ทางเล่ียงเมือง)

งานขยายเขตฯ  เข้าบา้นโสกจาน หมู่ 9
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพฒันาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทกุระดับ  ในด้านศิลปะดนตรี  กีฬาและวชิาการ

แนวทางการพัฒนาที ่4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ทีม่คุีณภาพในทุกระดบั ทัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทุกชว่งวัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้าน

ศิลปะดนตรี กีฬา วชิาการ
1. จัดประกวดแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 1. คัดเลือกผลงานทางวชิาการของครู และนักเรียน ภายในเขต สพป.
ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 210 โรงเรียน เทศบาลเมือง ขอนแก่น

2. ประกวด(ตัดสิน) ผลงาน 110 กิจกรรม บา้นไผ่ เขต 2
3. น าเสนอผลงานของครูและนักเรียนในระดับภมูิภาค
4. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 400,000.00     บาท

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ไดม้าตรฐานในทุกระบบ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
2. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบายและมีความ

แนวทางการพัฒนา  จัดท าโครงการ/กิจกรรม สร้างเครือขา่ยแนวร่วมในการด าเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการหมู่บา้น / ชุมชน สัมพนัธ์ อบรมประชาชนในชุมชนโพธิส์วรรค์  บา้นเกิ้ง ในเขต สถานีต ารวจ

ต้านยาเสพติด หมู่ 21 จ านวน  100 คน ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาลฯ ภธูรบา้นไผ่

2 โครงการอาสาต ารวจหมู่บา้น/ชุมชน อบรมประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ในเขต สถานีต ารวจ
และเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวน 100 คน เทศบาลฯ ภธูรบา้นไผ่

3 โครงการหมู่บา้น/ชุมชน สัมพนัธ์ อบรมประชาชนในชุมชนโนนสวรรค์ ในเขต สถานีต ารวจ
ต้านยาเสพติด จ านวน 100 คน ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาลฯ ภธูรบา้นไผ่

4 โครงการอาสาจราจร อบรมประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ในเขต สถานีต ารวจ
จ านวน 100 คน เทศบาลฯ ภธูรบา้นไผ่

ยุทธศาสตร์  ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั่งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมชุมชนใหพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน
4. พฒันาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ใหเ้กิดประสิทธภิาพต่อการศึกษาตลอดชีวติ
5. พฒันาบคุลากรเพื่อการด าเนินงานการศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเปน็ธรรม
2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์อันน าไปสู่การเปน็คนไทยยุคใหม่ ซ่ึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธปิไตย
ที่มีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข (Democracy) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความภาคภมูิใจในความเปน็ไทย (Decency) และมีภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพติด (Drug-Free)
3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
4. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรุ้เพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวติ
5. แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพฒันาเพื่อสนองตอบความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน
6. หน่วยงานและสถานศึกษาน าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธภิาพ
7. บคุลากรมีสมรรถนะสูงขึ้นในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) เจ้าเงาะสัมพนัธ ์ ในเขตเทศบาลฯ กศน.บา้นไผ่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) หมู่ 4 ชุมชนเจ้าเงาะฯ
จ านวน 465 คน

งบประมาณ 541,250.00     บาท

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์  

ล าดับ
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557
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แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน ทั้ง 26 ชุมชน 26 ชุมชน กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 10,000.00       บาท
3 การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช.)/หอ้งสมุด จ านวน 3 แหง่ ศรช./หอ้งสมุด กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 20,000.00       บาท 3 แหง่
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาการศึกษาต่อเน่ือง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหมู การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหมู ชุมชนเจ้าเงาะสัมพนัธ์ ชุมชนเจ้าเงาะฯ กศน.บา้นไผ่

จ านวน 20 คน
งบประมาณ 20,000.00       บาท

2 ส่งเสริมอาชีพใหผู้้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพใหผู้้สูงอายุ ชุมชนศาลเจ้า ชุมชนศาลเจ้า กศน.บา้นไผ่
จ านวน 10 คน

งบประมาณ 7,000.00         บาท
3 เข้าค่ายวทิยาศาสตร์ เข้าค่ายวทิยาศาสตร์ จ านวน 40 คน ศูนย์ กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 4,000.00         บาท วทิยาศาสตร์ฯ
4 กิจกรรมพฒันาวชิาการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จ านวน 40 คน ศรช. กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 2,400.00         บาท
5 การเรียนรู้ ICT ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จ านวน 20 คน ศรช. กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 3,000.00         บาท
6 กิจกรรมทกัษะชีวติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จ านวน 60 คน ศรช. กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 6,000.00         บาท
7 กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จ านวน 30 คน ศรช. กศน.บา้นไผ่

งบประมาณ 3,000.00         บาท

พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.  2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

 90



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น
2.  สนับสนุนและพฒันาวถิีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสรมิใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเสริมสร้างพฒันาประสิทธภิาพสมาคม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมและทศันศึกษา ในและนอก กอง

ฌาปนกิจสงเคราะหใ์นเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ดูงาน เปน็ค่าจัดประชุม ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ เขตเทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าวสัดุ 4 สมาคม
ส านักงาน ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าพธิเีปดิ-ปดิ  
ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าตอบ 
แทนวทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ 

งบประมาณ 20,000.00      บาท
2 โครงการส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิ่นภาคชุมชน เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าเวทปีระชาคม  ค่าจัดประชุม ในเขต กอง

อบรมสัมมนา ค่าสถานที่พธิเีปดิ-ปดิ  ค่าวสัดุอุปกรณ์ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าเบี้ยเล้ียงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็และ

บริหารจัดการ  ด้านสังคม  และเศรษฐกิจของชุมชน
งบประมาณ 50,000.00      บาท

3 เงินอุดหนุนสนับสนุนวนัสตรีสากลโลก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสนับสนุนวนัสตรีสากลโลก ในเขต กอง
กลุ่มสตรีแม่บา้นอ าเภอบา้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น เทศบาลฯ สวสัดิการฯ

งบประมาณ 10,000.00      บาท

กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557รายละเอียดของกิจกรรม

             แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ผป.2)

เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อใหชุ้มชนมีการพฒันา ด้าน

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสรมิใหอ้งค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมือง ในเขต กอง

(วนัสตรีสากล) บา้นไผ่  เพื่อใช้ในกิจกรรมวนัสตรีสากลโลก เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
งบประมาณ 10,000.00      บาท

5 เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในเขต กอง
เหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น ลงวนัที่  2 สิงหาคม 2556  เร่ือง  ขอรับการสนับสนุน เทศบาลฯ สวสัดิการฯ

งบประมาณเงินอุดหนุนโครงการออกร้านธารากาชาด  
เพื่อหารายได้ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณี
ผูกเส่ียว  และงานกาชาดจังหวดัขอนแก่น ประจ าป ี
พ.ศ. 2556  เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น 

งบประมาณ 30,000.00      บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวปรัชญา เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมท าเกษตรทฤษฎใีหม่  กิจกรรม ในเขต กอง

เศรษฐกิจพอเพยีง ลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
พอเพยีง  และเปน็ศูนย์สาธติแหล่งการเรียนรู้ใหก้ับชุมชน
 ทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่   ทั้ง  
3 เขต  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดประชุม  ค่าสถานที่ พธิเีปดิ-ปดิ
ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวทิยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าเบี้ยเล้ียง 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับโครงการ 

งบประมาณ 100,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ตามหนังสือจังหวดัขอนแก่น  ที่ ขก 0018/19468

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

1.  เพิ่มประสิทธภิาพและบรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.  รณรงค์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

ล าดับ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวงัและขจัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเขต กอง

ปญัหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศ ต่อสตรีและเด็ก เปน็ค่าจัดประชุม ค่าอบรม ค่าวสัดุ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ต่อเด็กและสตรี อุปกรณ์  ค่าเวทพีธิเีปดิ – ปดิ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม  ค่าเงินรางวลั  ของรางวลั    ค่าจัดท าใบ
ประกาศเกียรติคุณ  โล่หร์างวลั  ค่าขบวนแห ่ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าสมนาคุณวทิยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค์
จ้างวงดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเปน็กับโครงการเพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนัก
ในสังคม ใหร่้วมกันปอ้งกันฯ  และยุติความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก

งบประมาณ 5,000.00       บาท
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษส์ภาพส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม  ลดโลกร้อน ในเขต กอง

(ถนนกินได้) สามารถใช้เปน็อาหารและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและให้ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ดูแลร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่   ทั้ง  3  เขต 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดประชุม  ค่าสถานที่พธิเีปดิ-ปดิ  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าเบี้ยเล้ียงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ 50,000.00      บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิต และทรพัย์สินของประชาชนในทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556
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 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัด์ิดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
(2) เพื่อพฒันาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามัยในทกุกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการใหบ้รกิารทางสาธารณสุข
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ในเขต กอง

แข่งขันกีฬาสีชุมชน คณะกรรมการชุมชน   อสม. กลุ่ม เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
สตรีแม่บา้น พนักงานเทศบาล  และประชาชนทั่วไป 26 ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ   เปน็ค่าสนับสนุนการแข่งขัน, ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ในการแข่งขัน, ค่าพธิเีปดิ -ปดิ  การแข่งขัน 
ค่ารางวลั  เงินรางวลั  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่ง
การแข่งขัน, ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน,ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ระหวา่งการฝึกซ้อม  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกแข่งขัน  ค่าชุดส ารองการ
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง
กับโครงการ

งบประมาณ 280,000.00    บาท

แนวทางการพัฒนาที่  3.3  ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณ ี วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบญุประเพณี เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบญุประเพณี ในเขต กอง

(บญุคุ้ม) ทั้ง  26  ชุมชน ทอ้งถิ่นของชุมชนทั้ง  26 ชุมชน ๆ ละ  8,000 บาท เทศบาลฯ สวสัดิการฯ

งบประมาณ 208,000.00    บาท 26 ชุมชน

พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทนุมนุษย์

พ.ศ. 2557

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผลผลิต/งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

พ้ืนที่
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน
2. เพื่อพฒันาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพและรายได้
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น  ที่  มท ในเขต กอง

0893.1/ว 423 ลงวนัที่  2 มีนาคม  2553 เร่ือง ขอความ
 เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ร่วมมือในการด าเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการมีงานท า ของนักเรียน นักศึกษา ใหม้ีรายได้
ระหวา่งเรียนของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปงีบประมาณ  
พ.ศ.2553 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ ได้รับความรู้พฒันาทกัษะ ประสบการณ์ 
สามารถพฒันาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพใน
อนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างานมีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ ระหวา่งเรียน  
บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  

งบประมาณ   100,000.00    บาท
2 โครงการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้เกษตรกร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้ ในเขต กอง

เกษตรกร  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จัดอบรมเพาะ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
พนัธุสั์ตวเ์ล้ียง เช่น ปลา กบ ไก่ ฯลฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์   26 ชุมชน
ค่าพธิเีปดิ-ปดิ ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านการเกษตร ตลอดจนการซ้ือปุ๋ย
จัดหาชุดเพาะพนัธุสั์ตวเ์ล้ียง เช่น ปลา กบ ไก่ ฯลฯ จัดหา
ชุดน้ ายาเคมีเกี่ยวกับด้านการเกษตร  ใหแ้ก่เกษตรกร
ในชุมชน ทั้ง  26 ชุมชน 

งบประมาณ   50,000.00      บาท

พ.ศ. 2557
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การแก้ไขปญัหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพและรายได้
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้ชุมชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ ในเขต ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบา้นไผ่   เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ส่งเสริมอาชีพ และพฒันารายได้ใหแ้ก่ชุมชน และกลุ่ม 26 ชุมชน
อาชีพต่าง ๆ   และศึกษาพฒันากลุ่มอาชีพเดิม และเปน็
เงินอุดหนุนในการต่อยอดโครงการ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ที่ด าเนินการแล้วใหม้ีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประเมินผล
หาความเปน็ไปได้ของโครงการ  และใหก้ารสนับสนุน 
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่นคง  เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวทิยากร   
ค่าพธิกีาร ค่าสถานที่ ค่าพธิเีปดิ-ปดิ  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  เพื่อใหชุ้มชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณ   100,000.00    บาท
4 โครงการอนุรักษแ์ละขยายพนัธุโ์ค เขตเทศบาล เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษแ์ละขยายพนัธุโ์ค ในเขต ในเขต กอง

เมืองบา้นไผ่ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัด เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
อบรม  ค่าสถานที่ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์   ค่าพธิเีปดิ-ปดิ  26 ชุมชน
ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าเบี้ยเล้ียงออกส ารวจโค ค่าเบี้ยเล้ียง
ประชุม  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ

งบประมาณ   30,000.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบรกิารขั้นพ้ืนฐานของรฐับาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะหค์รอบครัวผู้ประสบภยัพบิติั เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะหค์รอบครัว ในเขต กอง

และปญัหาความเดือดร้อนยากจนและ ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน  ยากจน และด้อยโอกาส เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ผู้ด้อยโอกาส ภยัจากภยัธรรมชาติ  อุบติัเหตุ /เหตุฉุกเฉิน เปน็เงิน 26 ชุมชน

ช่วยเหลือและหรือจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค  เพื่อออก
เยี่ยมผู้ประสบภยั  ผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส   และผ้าหม่
กันหนาวเปน็การบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

งบประมาณ   100,000 บาท
2 โครงการสงเคราะหเ์คร่ืองกันหนาวแก่ผู้ด้อย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาวใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาส ในเขต กอง

โอกาส ในชุมชนทั้ง  26 ชุมชน  ในเขตเทศบาล  เช่น  เส้ือกัน เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
หนาว ผ้าหม่  ถุงมือ ถุงเทา้ หมวก  ฯลฯ 26 ชุมชน

งบประมาณ   100,000.00    บาท
3 โครงการสงเคราะหเ์คร่ืองอุปโภค บริโภค เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค  บริโภค ในเขต กอง

แก่ผู้พกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส เพื่อออกเยี่ยมผู้พกิาร  ผู้ปว่ยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ในสังคม ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 26 ชุมชน

งบประมาณ   30,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงค์ 
1.  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนใหท้นัสมัย สะดวก รวดเร็วลัครบวงจร
2.  พฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารของทอ้งถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้รกิารประชาชนใหท้นัสมัย สะดวก รวดเรว็และครบวงจร
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคล่ือนที่ เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคล่ือนที่ ในเขต กอง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดเตรียมชุมชน   ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
และเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าบริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประชาชน 
การใหบ้ริการฉีดวคัซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ จัดซ้ือทราย
อะเบทก าจัดลูกน้ า  ค่าจ้างเหมาเวท ี  ค่าท าปา้ยกิจกรรม
ค่าวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองเขียน ในกิจกรรมนันทนาการด้าน
ต่าง ๆ เช่น  การประกวดวาดภาพระบายสี  การปั้นดิน
น้ ามัน  การออกบริการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   50,000.00      บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาระบบใหบ้รกิารข้อมูลข่าวสารของทอ้งถ่ินอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว เพื่อจ่ายเปน็ค่าสายสัญญาณ   ล าโพง   อุปกรณ์ส าหรับ ในเขต กอง

การติดต้ัง  ค่าแรง  ค่าแอมปลิฟลายเออร์   ลูกลาย และ  เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเปน็ต่อการขยายเขตหอกระจายข่าว

งบประมาณ   60,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2557รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2557
พ้ืนที่

พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาระบบบรกิารใหม้ีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของเทศบาล
2. เพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจ าเดือน  ของคณะ ในเขต กอง

ชุมชนองค์กรภาคประชาชน ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บา้น  กลุ่มเครือข่ายชุมชน  26 ชุมชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และประชาชนทั่วไป  เปน็ค่าจัดประชุม
ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ ค่าพธิเีปดิ–ปดิ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าสถานที่  ค่าตอบแทนวทิยาการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ  เพื่อ
ใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่นของตนเอง

งบประมาณ   150,000.00    บาท
2 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้น าชุมชน กรรมการ ในเขต กอง

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  บคุคลทั่วไป เกี่ยวกับการ เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพฒันาเทศบาล ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน
26 ชุมชน โดยเปน็ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน ค่าวสัดุส าหรับบนัทกึประมวลผลข้อมูล
และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารส่ิงตีพมิพ ์
ค่าวสัดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเปน็ในการอบรม และจ่ายเปน็ค่าตอบแทนในการ
จัดเก็บข้อมูล

งบประมาณ   30,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกต้ังประธาน ในเขต กอง

ทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง  26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
บา้นไผ่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในหน่วย
เลือกต้ัง  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจัด
อบรม   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   30,000.00      บาท
4 เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหาร ในเขต กอง

และกลุ่มสตรีแม่บา้น จัดการภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ  50,000 บาท เทศบาลฯ สวสัดิการฯ
จ านวน  2 กลุ่ม 26 ชุมชน

งบประมาณ   100,000.00    บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติภาครฐั
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเชิง เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทศันศึกษาดูงาน  เพื่อเสริม ในและนอก กอง

ปฏบิติัการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มองค์กร สร้างภาวะวผู้น าใหท้กุกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลฯ สวสัดิการฯ
ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เมืองบา้นไผ่ จ านวน  26 ชุมชน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าที่พกั  

ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ 
พธิเีปดิ-ปดิ  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   50,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนาที่  7.3  การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของเทศบาล
ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  แบบถังคว่ า จ านวน เทศบาลฯ กอง

สวสัดิการฯ
งบประมาณ 10,000.00 บาท

2 โครงการปรับปรุงหอ้งกองสวสัดิการสังคม เพื่อปรับปรุงหอ้งท างานกองสวสัดิการสังคม (อาคาร เทศบาลฯ กอง
(อาคารหอประชุมอเนกประสงค์) สวสัดิการฯ

ตู้เก็บเอกสารติดผนัง ฯลฯ  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ทางเทศบาลก าหนด

งบประมาณ 100,000.00 บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

หอประชุมอเนกประสงค์)ขนาด 8x10 เมตร  โดยติดต้ัง

(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง 
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