
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน 

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 



คํานํา 
 
  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 9  เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน  ท่ีจัดทําข้ึนนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม  ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ภายในเขตพ้ืนท่ีของ
เทศบาลเมืองบานไผ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 9  ทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน       
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 

  คณะผูบริหารหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการตางๆ ท่ีบรรจุไวในแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.255 9 เทศบาลเมืองบานไผ  จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  สําเร็จไดดวยดีเปนประโยชนตอ
ประชาชนทําใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงค  คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของ
เทศบาลเมืองบานไผ ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

1. บทนํา 
               เทศบาลเมืองบานไผ  ไดรวบรวมแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม   ของเทศบาลเมืองบานไผ  หนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แลวจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559  เพ่ือใชเปนแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
จริงของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

 แผนการดําเนินงาน  หมายถึง แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสามป  และแผนการ
ดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น แผนการ
ดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความ ช ัด เจ น ใน ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิม า ก ข ึ้น    
ม ีก า ร ป ร ะ ส า น แ ล ะ บ ูร ณ า ก า ร ก า ร ท ํา ง า น ก ับ ห น ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร จ ํา แ น ก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงาน  เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการ ต ิด ต า ม ก า ร ด ํา เน ิน งานและ
การประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

 1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ 
 2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

 3. แสดงถึงเปาหมาย   รายละเอียด   กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน   และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 

 4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. จะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองการดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

 6. การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจผูบริหารทองถ่ิน  
 

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. เปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้น 
 2. เปนเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณนั้น 
 3. แนวทางในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
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รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 
 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน ๆ 

ประกาศใช 

 4. มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานอ่ืน  
 5. ใชเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะ กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บ รวบรวม ขอมูล แผนงาน/โครงการ /
กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  ร ัฐ ว ิส า ห ก ิจ แ ล ะ ห น ว ย ง า น
อ่ืน ๆ  ท ี่ต อ ง ก า ร ด ํา เน ิน ก า ร ใน พ ื้น ท ี่ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ิ่น    
 

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณา  
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 เสนอรางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี 4 พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหความ
เห็นชอบ เพ่ือประกาศใชตอไป 
 

 ข้ันตอนท่ี 5 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

1. คณะกรรมการสนับสนุน 
    การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 

2. คณะกรรมการสนับสนุน 
    การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     
 

3. คณะกรรมการสนับสนุน 
    การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

5. ผูบริหารทองถ่ิน 
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ นั้นๆ หากคาด
วาจะดําเนินการจัดทําไมเสร็จภายในกําหนด  ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
 2. ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1 แลว  หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือ
ไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
 

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. เปนเครื่องมือของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 3. สามารถใหวัดผลสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได
อยางแทจริง 
 4. สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไป  
 5. ชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงาน  มีทิศทางและบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนด สามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. การดําเนินงานมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในการปฏิบัติงานเกิดการ
ประสานงานท่ีดี กิจกรรมตางๆ  ท่ีวางแผนไวบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  และลดความซํ้าซอนในงานแตละฝายของ
องคกร 
 7. เพ่ือความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  
 8. แสดงถึงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป  
 9. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น  
 10. ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นๆ ขององคกร  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน 
 11. ทําใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน  
 

 แผนการดําเนินงานนั้น  จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) และ
สอดรับกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดวยการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ไดรับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มาบรรจุไวในแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีตั้งไว ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ประกอบกับไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือรวมกัน
จัดทําและพิจารณาแผนการดําเนินงาน พรอมนําเสนอขออนุมัติจากผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบฯ   
อันเปนการยกระดับขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถ่ิน  ภายใต วิสัยทัศน ของเทศบาล
เมืองบานไผ “เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน” 
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วิสัยทัศน (Vision)  

“เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน” 
 

พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาศักยภาพเมืองบานไผใหสอดคลองกับกับการพัฒนาโดยมุงเนนทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน สังคมมีสุข 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม 
4. พัฒนารายไดของเทศบาล ใหสามารถพ่ึงตัวเองไดมากข้ึน 
5. พัฒนาสมรรถนะขององคกรใหมีขีดความสามารถสูง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

     เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 
                                 จําหนายสินคามากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด  
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ 
  ของตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1  สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษส่ิงแวดลอม   
                    เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน   

 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิม 
                                       พ้ืนท่ีสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 
 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  
 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขาย 
                                           พัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
      และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

 
********************************** 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 1 0.42 150,000         0.21 เทศบาลฯ

                                  จําหนายสินคามากขึ้น

รวม 1 0.42 150,000        0.21

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด 2 0.83 70,000           0.10 เทศบาลฯ

รวม 2 0.83 70,000           0.10

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 29 12.08 14,767,000    20.74 เทศบาลฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ                   9 3.75 490,000         0.69 เทศบาลฯ

รวม 38 15.83 15,257,000    21.43

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 40 16.67 32,006,200    44.96 เทศบาลฯ

รวม 40 16.67 32,006,200    44.96

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 30 12.50 5,392,800      7.58 เทศบาลฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 19 7.92 2,364,600      3.32 เทศบาลฯ

รวม 49 20.42 7,757,400      10.90

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 39 16.25 7,110,000      9.99 เทศบาลฯ

รวม 39 16.25 7,110,000      9.99

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 4 1.67 545,000         0.77 เทศบาลฯ

รวม 4 1.67 545,000        0.77

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 21 8.75 1,518,900      2.13 เทศบาลฯ

รวม 21 8.75 1,518,900      2.13

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 9 3.75 1,460,000      2.05 เทศบาลฯ

                                   และความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 9 3.75 1,460,000      2.05

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 37 15.42 5,316,600      7.47 เทศบาลฯ

รวม 37 15.42 5,316,600      7.47

รวมทั้งสิ้น 240 100 71,191,100   100



1.1 1 150,000               สว

1 150,000               

2.1 2 70,000                  สว

2 70,000                 

3.1 ไมมี

4.1 26 14,577,000           ชาง

2 90,000                 สธ

1 100,000               ศก

29 14,767,000           

4.2 9 490,000               สธ

9 490,000               

5.1 40 32,006,200           ศก

40 32,006,200           

6.1 8 1,420,000             สว

13 3,063,800             สธ

6 369,000               ศก

3 540,000               สป

30 5,392,800             

6.2 6 990,400               สธ

3 659,200               ศก

10 715,000               สป

19 2,364,600             

7.1 14              1,475,000  สว

5              1,980,000  วช

 หนวย

ดําเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

 เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/

แนวทาง

จํานวนโครงการที่

ดําเนิน

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
 จํานวนงบประมาณ  รอยละของงบประมาณ

(ผป



3                250,000  สธ

14              3,035,000  ศก

3                370,000  สก

39              7,110,000 

8.1 3                125,000  คลัง

1                420,000  สธ

4                545,000 

9.1 1                  50,000  สว

1                  15,000  คลัง

2                150,000  วช

2                155,400  สธ

9                897,500  ศก

6                251,000  สป

21              1,518,900 

10.1 1 25,000                  คลัง

1 100,000                สธ

3 730,000                ศก

4 605,000                สป

9 1,460,000             

11.1 1 23,000                  สว

5 840,000                ชาง

1 21,000                 คลัง

11 1,127,700             วช

4 256,300               สธ

5 1,118,600             ศก

10 1,930,000             สป

37 5,316,600             

รวมทั้งสิ้น 240 71,191,100.00      
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ
งบประมาณ

ทั้งหมด
ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 3 1.25 540,000        0.76 สํานักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 10 4.17 715,000        1.00 สํานักปลัดฯ

รวม 13 5.65 1,255,000    1.76

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 3 1.25 370,000        0.52 สํานักปลัดฯ

รวม 3 1.30 370,000       0.52

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 6 2.50 251,000        0.35 สํานักปลัดฯ

รวม 6 2.61 251,000       0.35

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 4 1.67 605,000        0.85 สํานักปลัดฯ

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 4 1.74 605,000       0.85

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10 4.17 1,930,000     2.71 สํานักปลัดฯ

รวม 10 4.35 1,930,000    2.71

รวมทั้งสิ้น 36 15.65 4,411,000    6.20

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปองกันอุบัติเหตุและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 1 รุน 40,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 16

เสริมสรางวินัยจราจรประจําป เปนคาวิทยากร  อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม เทศบาล  -

คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และ 18

คาใชจายอื่น ๆ

2 โครงการจัดระเบียบการจําหนาย เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดระเบียบการจําหนาย 100,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สินคาบนถนน ทางเทาและการจราจ สินคาบนถนน ทางเทาและจราจร เชน  คาจางเหมา เทศบาล 

บุคคลภายนอก  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ

ทําปายประชาสัมพันธ ปายจุดผอนผัน  ปายจราจร 

ซื้อสีเพื่อตีเสนจุดผอนผัน และจราจร  รายจายอื่นที่

เกี่ยวของกับโครงการ คาใชจายอื่น ๆ 

3 โครงการจางตีเสนจราจรถนนสาย จางเหมาเอกชนในการตีเสนจราจรตางๆ เชน ทางมาลาย 400,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 7

ตางๆ ในเขตเทศบาล เสนหามจอดรถ ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล  -

12

รวม 540,000    

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการฝกอบรมยุวเทศกิจ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 2 รุน ๆ ล 25,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 8 25

50  คน เปนคาวิทยากร  อาหารกลางวัน  อาหารวางและ เทศบาล 

เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

และคาใชจายอื่น ๆ 

2 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัค เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมประชาคม 20,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 29 29

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆ เทศบาล 

ละ 1 วัน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน

2559 เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคาตอบแทนวิทยากร 

คาใชจายในพิธีเปดปดการประชุม คาจัดเลี้ยงอาหาร 

กลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

3 โครงการกิจกรรมวันสถาปณา เพื่อจายเปนคาวัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครปองกัน 10,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 22

วัน อปพร. ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2559  ในวันที่  22 เทศบาล 

มีนาคม 2559 คาจางเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 

คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับเจาหนาที่และอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนที่มารวมกิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อจายเปนคาใชจายในดานการปองกันกิจกรรมตาม 50,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด โครงการจังหวัดขอนแกนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและการ เทศบาล 

ปองกันและเฝาระวังแกไขยาเสพติดในชุมชนโซนบานเกิ้ง 

ชุมชนอุนใจ ไดลูกหลานกับคืน เปนคาจัดทําเอกสาร และ

ปายประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 

การจัดประชุมประชาคมประชาชนและคณะทํางานเปน

อาหาร น้ําดื่ม  น้ําแข็งและคาใชจายอื่นๆ 

5 โครงการฝกซอมการปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมการปองกันและ 10,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 26

แกไขปญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยแกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย อุกทกภัย  สําหรับเจาหนาที่ เทศบาล  -

ของทุกหนวยงาน ที่เขารวมฝกซอมฯ เปนคาจัดทําเอกสาร 27

และปายประชาสัมพันธโครงการ คาตกแตงบาดแผล 

คาอาหาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง และคาใชจายอื่นๆ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

6 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน 150,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 6

ปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) ฝายพลเรือน (อปพร.) สําหรับผูเขารับการฝกอบรม เทศบาล  -

วิทยากร เจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ เปนคาจัดทําเอกสาร 10

วุฒิบัตร ปายโครงการ จัดซื้อปากกา แฟม วัสดุอุปกรณ

ในการฝก(น้ํามันเชื้อเพลิง ผงดับเพลิงเคมี ฯลฯ)

คาจางใชจายในพิธิเปด-ปดการการฝกอบรม(กาแฟโอวัลติน

ขนม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ดอกไม ธูปเทียน ฯลฯ ) คาจางเหมา

จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา

คุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นที่จําเปน

7 โครงการฝกอบรมยุวอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมยุวอาสาสมัค 25,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 21

ปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือนสําหรับผูเขารับการฝกอบรม เทศบาล 

วิทยากร เจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ เปนคาจัดทําเอกสาร

 วุฒิบัตร ปายโครงการ จัดซื้อปากกา แฟม วัสดุ อุปกรณ

ในการฝก(น้ํามันเชื้อเพลิง ผงดับเพลิงเคมี ฯลฯ) คาใชจาย

ในพิธิเปด-ปดการการฝกอบรม (กาแฟโอวัลติน ขนม น้ําดื่ม

น้ําแข็ง ดอกไม ธูปเทียน ฯลฯ ) คาจางเหมาจัดเลี้ยงอาหาร

กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 

และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหต 60,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 6 11

ชวงเทศกาล (ปใหม ตรุษจีน ชวงเทศกาลฯ จายเปนคาจัดทําเอกสาร  คาจัดทําเอกสาร เทศบาล  -  -

และสงกรานต) และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ทําปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อ 10 17

กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่ม น้ําแข็ง ผาเย็น และคาตอบแทน

เจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานงานประจําจุดบริการที่ทาง

จังหวัดขอนแกนและอําเภอบานไผสั่งการใหเทศบาล

ดําเนินการในชวงเทศกาลขึ้นปใหม ตรุษจีน สงกรานต 

ประจําป  2559 

9 โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 240,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 11

แผงโซลารเซลลแบบผลึกคลิสตันไลนซิลิคอนผลิตพลังงาน เทศบาล 

ไมนอยกวา 5 watt แรง แรงดันไมนอยกวา 9 volt กระแส

ไมนอยกวา 590 ma แบตเตอรี่แบบแหง แรงดันไมนอยกวา

 6 volt กระแสไฟไมนอยกวา 10 am อุปกรณสองสวาง

หลอดไฟ LED DC-6 volt ชนิดเปลงแสงดานขาง 20 องศา

สีเหลือง ขนาดไมนอยกวา 5 ม.ม. จํานวนหลอดไมนอยกวา

168 ดวง ความเขมขนของแสงสวาง 1,344,000 mcd 

อายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชม.อัตราการกระพริบ

ของไฟไมนอยกวา 60 ครั้ง/นาที ระยะมองเห็นประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

29 - 4

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ไมนอยกวา 1,300 เมตร เลนสขนาดไมนอยกวา 300 

มิลลิเมตร สีใส แบบโพลีคารบอเนต โคมไฟกระพริบ ขนาด

36+36+18 cm แบบโพลีคารบอเนต เสาเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 3 เมตร ทาสีภายนอกสีดําตัดขาว

พรอมฐานราก พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ชุดๆละ 24,000 

บาท เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา บริเวณจุดแยก

ตางๆ เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

10 เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อ  -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 45,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 11

เอาชนะยาเสพติด ใหอําเภอบานไผ เทศบาล 

 -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดสถานี 50,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 11

ตํารวจภูธรบานไผ เทศบาล 

 -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 30,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ 11

จังหวัดขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

รวม 715,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปรองดองสมานฉันท จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทใหประชาชนทั้ง 39 ชุม  150,000   ภายในเขต สํานักปลัดฯ

มีสวนรวมและสรางจิตสํานึก เทศบาล 

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อจายเปนคาจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 200,000   ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เนื่องในวันสําคัญของชาติ ตราสัญลักษ และวัสดุอุปกรณตางๆ  เพื่อใชในการประดับ เทศบาล 

ตกแตงในวันสําคัญของชาติ

3 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสาธารณประโยชน 20,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 18

อําเภอบานไผ แกประชาชนทั่วไป ใหกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ เทศบาล 

รวม 370,000   

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

พ.ศ.2558

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

พ.ศ. 2559ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร ดําเนินการฝกอบรมใหความรูดานงาน 30,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 5

ฝายทะเบียนประจําชุมชน ทะเบียนแกอาสาสมัครชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน เทศบาล

2 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแก สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 30,000     ในเขตและ สํานักปลัดฯ 16

เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน นอกเขต

เทศบาลฯ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 33,000     เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 11

ชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (เทศกิจ)

จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ  พ.ศ. 2558

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 33,000     เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 11

ชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ปองกันฯ)

จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ  พ.ศ. 2558

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

5 โครงการจัดซื้อไดโว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไดโวขนาดทอไมนอย

กวา 30,000     เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 11

4 นิ้ว กําลังไฟไมนอยกวา 550 W แรงดัน

ไฟฟา 220 V มีสวิทซลูกลอยอัติโนมัติ จํานวน

3 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด 

6 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดแรงมา 95,000     เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 11

ไมนอยกวา 3 แรงมา เครื่องยนต 2 จังหวะ

แผนบังคับโซยาวไมเกิน 20 นิ้ว ระบบสตารท

ใชเชือกดึงสตารท จํานวน 3 เครื่อง เนื่องจาก

ครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 251,000   
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แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล มอบรางวัลใหแกผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 5,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ 24

ผูปฏิบัติงานดีเดน เทศบาลฯ

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป(สมาชิกสภา 50,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ทองถิ่น, ผูบริหารทองถิ่น, สส.สว.สจ.) เทศบาลฯ

ในทุกระดับ

3 โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะและ  จัดฝกอบรมสัมมนาใหแกคณะผูบริหาร 500,000   ภายใน สํานักปลัดฯ 10

ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประเทศและ  -

ภายในประเทศและนอกประเทศของลูกจาง พนักงานจาง ประมาณ 300 คน นอกประเทศ 12

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

พนักงานฯ ลูกจาง และครูเทศบาล

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  -จัดบรมสําหรับพนักงานเทศบาล 50,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ 10

แกพนักงานเทศบาลและลูกจาง พนักงานจาง ลูกจาง และครูเทศบาล จังหวัด

ขอนแกน

รวม 605,000   

พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)
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งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร จางเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล 690,000        ภายใน สํานักปลัดฯ

สํานักงานและรักษาความปลอดภัยฯ หลังใหญ ทั้งชันบน-ลาง และอาคาร สํานักงาน

กองการศึกษาชั้นบนพรอมอุปกรณทํา เทศบาล

ความสะอาดและจางรักษาความปลอดภัยฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย วันทองถิ่นไทย 20,000          ภายใน สํานักปลัดฯ 18

(18 มีนาคม ของทุกป) เขตเทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุกวันที่ 24 เมษายน 30,000          ภายใน สํานักปลัดฯ 24

ของทุกป เขตเทศบาล

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขว  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 74,000          งานทะเบียน สํานักปลัดฯ 11

พรอมติดตั้ง พรอมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู สํานักปลัดฯ

ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (มอก.) ประหยัดไฟเบอร 5

มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงใชในหอ -จัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงใชในหอง 55,000          หองประชุม สํานักปลัดฯ 11

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สภาเทศบาลฯ

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงเพิ่มเติม  -จัดซื้อ DIVERRACK คอมเพรสเซอร 98,000          หอประชุม สํานักปลัดฯ 11

ใชในหอประชุมประชาเมืองไผ สายลําโพงตูลําโพง จํานวน 2 คู ประชา

พรอมอุปกรณติดตั้ง 1 ชุด พรอมติดตั้ง เมืองไผ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลําดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิม  -ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติภายใน 500,000        ภายใน สํานักปลัดฯ 16

พระเกียรติบริเวณภายในเขตเทศบาล เขตเทศบาล ดังนี้ เขตเทศบาลฯ

เมืองบานไผ 1.ซุมบริเวณสี่แยกบานเกิ้ง

2.ซุมหนาโรงเรียนบานไผประถมศึกษา (ขก.10)

3.ซุมบริเวณถนนมิตรภาพหนาการไฟฟา

สวนภูมิภาค สาขาบานไผ

4.ซุมบริเวณสี่แยกบานเกิ้ง

8 โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ(สํานักปลัดฯกอสรางอาคาร ค.ส.ล.ขนาด 8.00 x 8.00 400,000        เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 18

เมตร พรอมระบบไฟฟา ประปา และระบบ

สุขาภิบาลบริเวณดานหลังอาคารหอประชุมเอนก

ประสงคเทศบาลเมืองบานไผ รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

9 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ 30,000          ภายใน สํานักปลัดฯ 18

ใหกับอําเภอบานไผ เขตเทศบาลฯ

10 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 33,000          เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 11

ชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ  พ.ศ. 2558

รวม 1,930,000    
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 5 2.08 1,980,000     2.78 กองวิชาการฯ

รวม 5 2.08 1,980,000     2.78

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 2 0.83 150,000        0.21 กองวิชาการฯ

รวม 2 0.83 150,000        0.21

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 11 4.58 1,127,700     1.58 กองวิชาการฯ

รวม 11 4.58 1,127,700     1.58

รวมทั้งสิ้น 18 7.50 3,257,700     4.58

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 300,000       ใน/นอก กอง 19 26

อยางมีสวนรวม อยางมีสวนรวม มุงเนนการสงเสริมการจัดทําแผน เขตเทศบาล วิชาการฯ

พัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ไมวาจะเปนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน ตลอดจนกลุมองคกรตางๆ อันเปนการ

เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ

วางแผนพัฒนาเทศบาล ไดเขามามีสวนรวมคิดใน

การกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาเทศบาล

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ทองถิ่น โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 

การจัดทําแผนชุมชน การประชุมประชาคมเมือง

บานไผ การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับทิศทาง

หรือแนวทางในการพัฒนาเทศบาล จากประชาชน

ทุกภาคสวนและกิจกรรมของการสรางกระบวน

การเรียนรู และความเขาใจในกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีคาใชจายในโครงการ เชน

คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

(ผด.2)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

(ผด.2)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการประชุมสมัชชาพลเมือง เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม การสัมมนา 100,000       ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบานไผ ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนการเปด เทศบาล วิชาการฯ

โอกาสใหภาคประชาชน   หนวยงานเอกชน และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแลกเปลี่ยนองค

ความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อคนหา

ปญหาสาเหตุและความตองการนําไปสูขอเสนอ

แนะ การพัฒนาเมือง รวมถึงแกไขปญหาที่เปน

วิกฤติของสังคม โดยมีคาใชจายในโครงการ เชน 

คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสถานที่ คายานพาหนะ คาถาย

เอกสาร  เขาเลม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจน

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

3 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจายในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ 1,500,000    ในประเทศ กอง

ระหวางเมือง ระหวางเมือง(เมืองคูแฝด)ระหวางเทศบาลเมือง และ วิชาการฯ

บานไผ กับเทศบาลอื่นทั้งในประเทศและตาง ตางประเทศ

ประเทศ เชน การศึกษาดูงาน การจัดงาน การจัด

ประชุมการจัดนิทรรศการฯลฯ ใหกับคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง

พนักงานจาง และประชาชน โดยมีคาใชจายใน

โครงการ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร



25

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

(ผด.2)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ 

คายานพาหนะ คาถายเอกสาร เขาเลม คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

4 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมให 50,000         ในเขต กอง 22

และกฎหมายควรรู ความรูใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ วิชาการฯ

พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง  คาพิธีการ 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม 

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาเอกสาร

เผยแพร และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ

ฝกอบรม และจัดกิจกรรม

5 โครงการอบรมใหความรูดาน เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ 30,000         ในเขต กอง 30

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ เทศบาล วิชาการฯ

แกเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ในการอบรม คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนในการฝกอบรม

รวม 1,980,000   
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงปาย 50,000         บริเวณ กอง 14

บริเวณสี่แยกหางเกียรติสิน ประชาสัมพันธและอุปกรณเสริม พรอมติดตั้ง สี่แยก วิชาการฯ

โครงสรางทําดวยเหล็ก ปายภายในติดตะแกรง หางเกียรติสิน

เหล็กสาน ขนาด 3.50x7.40 เมตร สูง 5.50 

เมตร หรือพื้นที่ปายไมนอยกวา 25.90 ตร.ม.

จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงปาย 100,000       บริเวณหนา กอง 14

บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมือง ประชาสัมพันธและอุปกรณเสริม พรอมติดตั้ง สํานักงาน วิชาการฯ

บานไผ ขนาด 6.00x8.00 เมตร สูงประมาณ 7.00 ม. เทศบาลเมือง

หรือพื้นที่ปายไมนอยกวา 48 ตารางเมตร บานไผ

จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

รวม 150,000      

(ผด.2)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล



27

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพับ 370,000       ในเขต กอง

กิจกรรม ผลงานของเทศบาล ประชาสัมพันธ,แผนปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน, เทศบาล วิชาการฯ

และประเพณีทองถิ่น วีดิทัศน, รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ 

และสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทั่วไปทราบ

2 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการ เพื่อจายเปนคาดําเนินการพัฒนาเว็บไซต 20,000         ในเขต กอง 11

ขอมูลขาวสารสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อการบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน เทศบาล วิชาการฯ

3 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบ เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรณที่ใชสําหรับ 100,000       ในเขต กอง 11

เครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณ เทศบาล วิชาการฯ

เครือขายอื่น  ติดตั้งระบบไฟฟา ระบบเครือขาย

แบบใชสายสัญญาณ (LAN:UTP-CAT-5)ระบบ

ไรสาย (Wireless Lan Card) อุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Wireless Access point)

อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ 

ที่จําเปนอื่น โดยสามารถกระจายสัญญาณ ได

ครอบคลุมทุกกอง/ฝาย ภายในสํานักงานเทศบาล

เมืองบานไผ และจุดใหบริการของเทศบาลฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



28

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

4 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ  10,000         เทศบาล กอง

แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผ วิชาการฯ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อ

ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีคาใชจาย

ในโครงการ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คายาน

พาหนะ คาถายเอกสาร เขาเลม คาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

5 โครงการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม/การประชุมเชิง 340,000       โรงแรม กอง 27 18

ตามตัวชี้วัด ปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ เดอะวัน วิชาการฯ  -

เทศบาล ตามตัวชี้วัดใหกับคณะผูบริหาร สมาชิก อ.เมือง 29

สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง โดย จ.บึงกาฬ

มีคาใชจายในโครงการ เชน คาวิทยากร คาที่พัก 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ 

คายานพาหนะ คาถายเอกสาร เขาเลม คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปน



29

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 23,000         เทศบาล กอง 11

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับหองออกอากาศหอ เมืองบานไผ วิชาการฯ

กระจายขาวไรสายฯ และหองบริหารจัดการระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต (Server)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - เปนชนิดแขวน    

 - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

 - มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมต่ํา

กวา13,000 บีทียู ตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5

 - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงานเดียวกัน

 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  

สามารถดักจับอนุภาคฝุนละออง และสามารถ

ถอดลางทําความสะอาดได
 -มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  พ.ศ. 2558



30

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 23,000         เทศบาล กอง 11

แบบประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน 1 เครื่อง เมืองบานไผ วิชาการฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย

 - หนวยวยประมวลผลกลาง(CPU)มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache

Memoryหรือ แบบ Smart Cache Memory

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณ

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร

หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา1 GBหรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภาย

ในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  1 GB หรือ   
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน

แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

 - มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA

 หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  1  TB 

จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network

 Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast 

Ratioไมนอยกวา 600:1และมีขนาดไมนอยกวา

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

8 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 12,000         เทศบาล กอง 11

ขนาด 2 kVA 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง  ใชในหองปฏิบัติการ เมืองบานไผ วิชาการฯ

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Server) สําหรับ 

สํารองไฟฟาใหกับเครื่อง Server และอุปกรณ

ระบบเครือขายตางๆ  คุณลักษณะพื้นฐาน

 -มีกําลังไฟฟาดานนอก ไมนอยกวา  2 kVA

(1,200 Watts)   

 -มีแรงดัน Input(VAC)220+/-20%หรือดีกวา

 -มีแรงดัน Output (VAC)220+/-10%หรือดีกวา

 -สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไม

นอยกวา 5 นาที จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2558

9 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 4,700           เทศบาล กอง 11

ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  จํานวน 1  จอ  เมืองบานไผ วิชาการฯ

โดยติดตั้งเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

เพื่อแสดงภาพวิเคราะหสถานะการทํางานของ

อุปกรณตางๆ ในระบบเครือขาย

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 

1,920 X 1,080 Pixel   

 - มี Refresh Rate  ไมนอยกวา  60 Hz

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2558

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 25,000         เทศบาล กอง 11

(L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 (L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน เมืองบานไผ วิชาการฯ

1 เครื่อง ใชในหองปฏิบัติการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต (Server) คุณลักษณะพื้นฐาน

 -มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง

 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน

ชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง

 -สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม

Web Browser ได

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

11 โครงการปรับปรุงหองกองวิชาการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงหองกองวิชาการ 200,000       เทศบาล กอง 14

และแผนงาน และแผนงาน เพื่อใชเปนหองออกอากาศหอ เมืองบานไผ วิชาการฯ

กระจายขาวไรสาย และพื้นที่ใชสอยภายในกอง

วิชาการและแผนงานใหเหมาะสม โดยทําการรื้อ

ผนัง   กั้นหอง  ปรับปรุงระบบไฟฟา  ซอมแซม

ฝาเพดาน  งานทาสี และ อื่นๆ  รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม 1,127,700   
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 3 1.25 125,000 0.18 กองคลัง

รวม 3 1.25 125,000 0.18

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 1 0.42 15,000 0.02 กองคลัง

กองคลัง

รวม 1 0.42 15,000 0.02

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 1 0.42 25,000 0.04 กองคลัง

และความสามารถในการปฏิบัติงาน กองคลัง

รวม 1 0.42 25,000 0.04

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1 0.42 21,000 0.03 กองคลัง

กองคลัง

รวม 1 0.42 21,000 0.03

รวมทั้งสิ้น 6 2.50 186,000 0.26

(ผด.1)

กองคลัง เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโปรแกรมแผนที่ 100,000   ในเขต กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  คาจางเหมาบุคคล เทศบาลฯ

ภายนอกสํารวจและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน   จางเหมาบุคคลภายนอก

ถายเอกสารและสแกนระวางที่ดิน  คาจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ  เชน   ปากกา  ดินสอ   กระดาษ   แผน

โปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษี  คาใชจาย

ในการฝกอบรมใหความรูดานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 15,000     ในเขต กองคลัง

จัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดเดิม รายไดจากแหลงรายไดเดิม  เชน จายเปนคาจัดทํา เทศบาลฯ

ปายประชาสัมพันธการชําระภาษีตามชุมชนและ

จุดติดตั้งอื่น ๆ  คาจัดทําแผนพับ  คาโฆษณาตาม

คลื่นวิทยุชุมชน   และคาจัดฝกอบรมใหความรูดานการชําระภาษี

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 10,000     ในเขต กองคลัง

จัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดใหม รายไดจากแหลงรายไดใหม  เชน จายเปนคาจัดทํา เทศบาลฯ

ปายประชาสัมพันธการชําระภาษีตามชุมชนและ

จุดติดตั้งอื่น ๆ  คาจัดทําแผนพับ  คาโฆษณาตาม

 คลื่นวิทยุชุมชน   และคาจัดฝกอบรมใหความรูดานการชําระภาษี

รวม 125,000   

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองคลัง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองคลัง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูล สนับสนุนงบประมาณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ 15,000 ศูนยขอมูล อบต.

ขาวสารการซื้อการจางของ อปท. ซื้อการจางของ ระดับอําเภอ  ประจําป  2559 ขาวสารฯ หัวหนอง

ระดับอําเภอ  ประจําป  2559 

รวม 15,000     

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม  เชน  25,000 ในเขต กองคลัง 9

การปฏิบัติงานดานการเงิน คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เทศบาลฯ

การคลัง การพัสดุ คาเกียรติบัตร  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาใชจายในการตกแตงสถานที่และ

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปนในการฝกอบรม

รวม 25,000     

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองคลัง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   21,000 เทศบาลฯ กองคลัง

โนตบุค สําหรับประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน  1  เครื่อง    กองคลัง

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม 21,000     

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 0.42 100,000        0.14 กองการศึกษา

รวม 1 0.42 100,000        0.14

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 40 16.67 32,006,200   44.96 กองการศึกษา

รวม 40 16.67 32,006,200   44.96

ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 6 2.50 369,000        0.52 กองการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  6.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3 1.25 659,200        0.93 กองการศึกษา

รวม 9 3.75 1,028,200     1.44

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 14 5.83 3,035,000     4.26 กองการศึกษา

รวม 14 5.83 3,035,000     4.26

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 9 3.75 897,500        1.26 กองการศึกษา

รวม 9 3.75 897,500        1.26

ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่  10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 3 1.25 730,000        1.03

และความสามารถในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา

รวม 3 1.25 730,000        1.03

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5 2.08 1,118,600     1.57 กองการศึกษา

รวม 5 2.08 1,118,600     1.57

รวมทั้งสิ้น 81 33.75 38,915,500   54.66

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสาร 100,000     ในเขต กอง 14

พืชอันเนื่องมาจากพระราช และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ  และนอก การศึกษา -

ดําริสมเด็จพระเทพรัตน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตกแตง เขตเทศบาล 15

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รานนิทรรศการคาจางเหมาบริการตาง ๆ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 

ฐานทรัพยากรทองถิ่นสนอง คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาวัสดุสํานักงาน    

พระราชดําริโดยเทศบาล และอื่น ๆ 

เมืองบานไผ (ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาลฯ)

100,000    

(ผด.2)

รวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขาคายฝกซอมกีฬาแกนักเรียน 20,000           ในเขต กอง 10

นักเรียน สังกัดเทศบาล เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝกสอน คาชุดนักกีฬา เทศบาลฯ การศึกษา -

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเหมายานพาหนะ คาเวชภัณฑ 19

คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเชาที่พัก คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬา

และเจาหนาที่ และอื่น ๆ

2 โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ 200,000         ในเขต กอง 14

แสดงผลงานทาง การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา เทศบาลฯ การศึกษา -

การศึกษา คาจางเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมา 16

ยานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักสําหรับ นักเรียน และ

พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ที่เขารวมการ

จัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ และรวมแขงขัน

ทักษะวิชาการ พนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนระดับ 100,000         ในเขต กอง 20

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง เทศบาลฯ การศึกษา -

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักกีฬา ผูฝกสอน คาชุดนักกีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและ 30

และระดับประเทศ เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณ

กีฬา คาเชาที่พัก และอื่น ๆ 

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 โครงการสงเสริมการจัดทํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 300,000         ในเขต กอง

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน สําหรับองคกรปกครอง เทศบาลฯ การศึกษา

สวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบานไผ

และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ แหงละ 50,000 บาท

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แหง ๆ ละ 50,000 บาท

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู 150,000         ในเขต กอง 19

เพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรูภาษา แกพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ เทศบาลฯ การศึกษา -

สูประชาคมอาเซียน ทองถิ่นสังกัดเทศบาลฯ เชน คาพิธีเปด คาปายไวนิล คาเกียรติบัตร 20

คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ คาถาย

เอกสาร คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คา

วัสดุสํานักงาน และคาใชจายอื่นที่จําเปน

6 โครงการคายพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา 50,000           ในเขต กอง 24

ผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสู ดูงาน แกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคลากร และนอก การศึกษา -

ประชาคมอาเซียน กองการศึกษา เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาพิมพ เทศบาล 25

เอกสารและสิ่งตีพิมพ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาเชาเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร

ทําการนอกเวลา คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่น ๆ 
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน 1,782,100      ในเขต กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ฯ ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนใน เทศบาลฯ การศึกษา

สังกัดเทศบาล ฯ จํานวน 2 แหง (ขอมูลจํานวนนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2558  ภาคเรียนที่ 2/2558 และ

ภาคเรียนที่ 1/2559  เปนจํานวน 260 วัน (จํานวน 52

สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-อาทิตย) ตามหนังสือสั่งการ

ดวนที่สุด ที่ มท0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

8 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น 3,324,700      ในเขต กอง

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  อนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เทศบาล การศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน8 แหง (ขอมูล

จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) ภาคเรียนที่

2/2558และภาคเรียนที่ 1/2559 เปนจํานวน 260 วัน 

(จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-อาทิตย) 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท0893.3/ว 3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

9 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของ 722,300         ในเขต กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ   จํานวน 3 แหง เทศบาล การศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559  เปนจํานวน 

280 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน) ตามหนังสือสั่งการ

ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบการอาหารกลางวัน 3,720,000      ในและ กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและ นอกเขต การศึกษา

บานไผ เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 2 แหง ขอมูล เทศบาล

จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) จํานวน

 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

 ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

11 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบการอาหารกลางวัน 1,719,200      ในเขต กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล การศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 3 แหง สังกัดเทศบาลฯ ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2558

จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตามหนังสือสั่งการ 

ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

12 เงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน 6,940,000      ในเขต กอง

โครงการอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ นักเรียนของโรงเรียน เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คณะกรรมการการศึกษา จํานวน 8 โรง (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557)

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/ 2558 จํานวน 200 วัน

อัตราคนละ 20 บาท ไดแก โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค

โรงเรียนหนองลุมพุก,โรงเรียนบานไผประถมศึกษา(ขก10.)

โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
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โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ,โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ

โรงเรียนบานเกิ้ง ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด 

ที่ มท  0893.3/ ว 3149  ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2558

13 โครงการจัดคายฝกอบรม เพื่อจายเปนคาใชในจัดคายฝกอบรมพัฒนาใหแกเด็กและ 3,000,000      ในเขต กอง 5-8

พัฒนาเด็กและเยาวชน อปท. เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออกฉียง เทศบาล การศึกษา

ระดับภาค เหนือ เชน คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม คาพิมพเอกสาร

และสิ่งตีพิมพ คาเกียรติบัตร คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายไวนิล คาปายชื่อ คาเชา

เครื่องเสียง และคาใชจายอื่นที่จําเปนในโครงการ ตามหนังสือ

สั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน

2558

14 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน คาพิธีเปด-ปด 70,000           ในเขต กอง 20

อนุบาลเกมส คาจัดสถานที่  คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารทํา และนอก การศึกษา

การนอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว คาวัสดุอุปกรณ เทศบาล

สํานักงาน คาถายเอกสาร คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงิน

รางวัล คาของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาเชา 

เครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง

คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน และ

อื่น ๆ ที่จําเปน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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15 โครงการสงเสริมการอาน : เพื่อเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสดุ 100,000         ในเขต กอง 22

เทศการหนังสือสื่อแหงรัก อุปกรณเครื่องเขียน คาถายเอกสารพรอมเขาเลมประกอบการ และนอก การศึกษา -

สูทองถิ่น อบรมสัมมนา คาจางเหมาตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาพิมพและ เทศบาล 26

เขียนประกาศนียบัตร คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลและโปสเตอร

เพื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุสํานักงาน คาเชาเตนทในการจัดบูธ

และกิจกรรมตาง ๆ คาสมนาคมวิทยากรในการอบรมใหความรู

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คารางวัลผูชนะการ

ประกวดแขงขัน กิจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

16 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อสู เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสาร 80,000           ในเขต กอง 4

ประชาคมอาเซียน และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณอาหารและ เทศบาลฯ การศึกษา

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม และประชุม 

ชี้แจงตาง ๆ คาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ

การเรียน การสอน และนวัตกรรม ทางการศึกษา  

คาจางเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมา

ยานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก สําหรับนักเรียน และ
พนักงานครู พนักงานเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

17 โครงการประเมินคุณภาพ เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูประเมินคุณภาพการศึกษา คาวัสดุ 10,000           ในเขต กอง 14

การศึกษา เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร  และสิ่งพิมพ เทศบาลฯ การศึกษา -
คาใบประกาศนียบัตร  คาเชาอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม 18

คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรมการประชุมชี้แจงตาง ๆ คาของรางวัล 
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18 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการเชน คาจัด 40,000           ในเขต กอง 25

ตกแตงสถานที่ คาพิธีการ คาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม เทศบาลฯ การศึกษา

คาน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิลประชา

สัมพันธตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ

19 โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการพัฒนาการจัด 200,000         นอกเขต กอง 9

เรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การเรียนรธูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและทักษะการอานของ เทศบาล การศึกษา -

วิเคราะหและทักษะการอาน นักเรียนใหแกพนักงานคร,ู ครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการ 11

ของนักเรียน ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ในดานความรู

ความเขาใจและทักษะปฏิบัติการดานเทคนิคการจัดการเรียนรู

จํานวน 67 คน โดยความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาทรัพยา

กรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกนกับเทศบาลเมืองบานไผ เชน

คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาของ

สมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม

20 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพป. 280,000         ในเขต กอง

สูมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ เทศบาล การศึกษา

ในสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน 1. โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  35,000 บาท

2. โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์  จํานวน 35,000 บาท

3. โรงเรียนบานหนองลุมพุก  จํานวน 35,000 บาท
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4. โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ  จํานวน 35,000 บาท

5. โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค  35,000  บาท

6.  โรงเรียนบานไผประถมศึกษา    จํานวน 35,000  บาท

7.  โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ    จํานวน  35,000  บาท

8.  โรงเรียนบานเกิ้ง   จํานวน  35,000  บาท

21 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรรณ คาพิมพเอกสาร 200,000         ในเขตและ กอง 26

คณะกรรมการสถานศึกษา และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาอาหาร  อาหารวาง นอกเขต การศึกษา -

ขั้นพื้นฐานและคณะ เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม เทศบาลฯ 27

กรรมการบริหารศูนย การประชุมชี้แจงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการ

เทศบาลฯ บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  

และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คาวัสดุสํานักงาน  

คาพิธีการ  ดอกไม  ธูปเทียน และอื่น ๆ   

22 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา 40,000           ในเขต กอง 30 1

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนศึกษาดูงานแกนักเรียน เยาวชน ในเขตเทศบาลฯ รวมถึง และนอกเขต การศึกษา

และสิ่งแวดลอม บุคลากรกองการศึกษา เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ เทศบาล

คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิพม คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเชาเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คา

อาหารทําการนอกเวลา คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่น ๆ
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23 โครงการแขงขันทักษะ เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาวัสดุตกแตง       200,000         ในเขต กอง 22

ทางวิชาการ รานนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ  เงินรางวัล  ของรางวัล  เทศบาลฯ การศึกษา -

คาดอกไมธูปเทียน  คาพิธีการ   คาใบประกาศนียบัตรคาเชา  24

อุปกรณตางๆ ฯลฯ เปนคาเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ 

เชน กิจกรรมการกลาวสุนทรพจนการประกวดเลานิทานการ

ประกวดรองเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ  คาจางเหมา

เวทีเครื่องเสียง คาจางเหมาประดับตกแตงรานนิทรรศการ เชน  

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  

ตัดสินการ ประกวดตาง ๆ และอื่น ๆ

24 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดแกโรงเรียนเทศบาล 200,000         ในเขต กอง

หองสมุดโรงเรียนในสังกัด บานไผ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล ฯ การศึกษา

เทศบาล อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

25 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000           ในเขต กอง

สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง ๆ ละ 20,000  บาท  เทศบาลฯ การศึกษา

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
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26 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 100,000         ในเขต กอง

ของโรงเรียนสังกัด สําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

เทศบาล ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000  บาท 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

27 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม กิจกรรมรักการอาน 50,000           ในเขต กอง

รักการอาน ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับการคัดเลือก เทศบาลฯ การศึกษา

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด  ที่  มท 0893.3/ ว3149

ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558

28 โครงการสงเสริมคนดี เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 50,000           ในเขต กอง 7

ศรีเมืองไผ ใหกับบุคคลตนแบบที่มีคุณความดีดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง เทศบาลฯ การศึกษา -

ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เชน 8

คาวัสดุ อุปกรณ คาปายไวนิล คาเชาที่พัก คาจางเหมายาน

พาหนะ คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาเกียรติบัตร คาพิธีเปด-ปด โครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร

และคาใชจายอื่นที่จําเปน
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29 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดคายอบรมใหความรูแกนักเรียน 180,000         ในเขต กอง 22

นักเขียนจุดประกายความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เยาวชนในเขตเทศบาลฯ เชน คาวัสดุ เทศบาลฯ การศึกษา -

ใฝฝนเพาะเมล็ดวรรณกรรม อุปกรณในการดําเนินงาน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร 24

วางและเครื่องดื่ม คาเกียรติบัตร คาของที่ระลึก คาเชาเครื่องเสียง

คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาพิธีการเปด-ปด คาสมนาคุณ

วิทยากรและคาใชจายอื่น ๆ

30 โครงการอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ (ขก.5) โครงการ 80,000           ในเขต กอง

สูความเปนเลิศทางวิชาการ อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ เทศบาลฯ การศึกษา

31 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสาร 30,000           ในเขต กอง 20

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาอาหารและเครื่องดื่ม เทศบาลฯ การศึกษา

ดานเด็กปฐมวัย (แรกเกิด คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตาง ๆ

ถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล

ตามนโยบายรัฐบาลดานเด็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก พนักงานจาง และผูที่เกี่ยวของกับการ

ปฐมวัย พ.ศ.2555-2559) จัดการศึกษา คาวัสดุสํานักงาน และอื่น ๆ

32 โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช 2,000,000      ในเขต กอง

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเปนฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ และโรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

(School Based เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

Management) 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558



52

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

33 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 681,300         ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ผูเรียนของนักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

พื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนา มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

คุณภาพผูเรียน) ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

34 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 426,800         ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาเครื่องแบบนักเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ของนักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

พื้นฐาน(คาเครื่องแบบนักเรียน) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

35 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 408,800         ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาเครื่องอุปกรณการเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ของนักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

พื้นฐาน (คาเครื่องอุปกรณ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

การเรียน) ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558



53

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

36 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 743,200         ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาหนังสือเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ของนักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

พื้นฐาน (คาหนังสือเรียน) มัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-3)และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

37 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 2,701,300      ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาจัดการเรียนการสอน เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (รายหัว) ของนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

พื้นฐาน (รายหัว) ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

38 โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 551,500         ในเขต กอง

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาจัดการเรียนการสอน เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (รายหัวสวนเพิ่ม:Top Up) ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) และ

พื้นฐาน (รายหัวสวนเพิ่ม : มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด 

Top Up) ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558



54

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

39 โครงการสนับสนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 465,000         ในเขต กอง

สําหรับนักเรียนยากจน สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เปนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ เทศบาลฯ การศึกษา

นักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ

500 บาท ตอภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป) และระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท

ตอภาคเรียน (3,000/คน/ป)  ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด 

ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

40 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก 50,000           ในเขต กอง

เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา ปฐมวัยใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับการคัดเลือก เทศบาลฯ การศึกษา

สังกัด อปท. ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

32,006,200    รวม
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันวิ่งมินิมาธอน สําหรับ 85,000        ในเขต กอง 17

มินิมาราธอน เด็กเยาวชน และประชาชน เชน คาพิธิเปด-ปด คาปายไวนิล เทศบาล การศึกษา

คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาวัสดุจัดทําสนาม คาเชา

เครื่องเสียง คาเวที คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาเกียรติบัตร คาของรางวัล คาเหรียญรางวัล

คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่จําเปน

2 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายในกาจัดการแขงขันกีฬา เชนคาพิธีเปด- 100,000      ในเขต กอง 18

เยาวชนและประชาชน ปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอก เทศบาล การศึกษา -

(บุญกุมขาวใหญ) เวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาเชาและเตรียมสนาม คาเกียรติบัตร 22

คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของรางวัล คาตอบแทนกรรมการ

ตัดสินกีฬา คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอาหารสําหรับนักกีฬาและ

เจาหนาที่จัดการแขงขัน และอื่น ๆ ที่จําเปน

3 โครงการกอสรางอางลาง เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางถวย-ชาม ค.ส.ล.บุกระเบื้อง 55,000        ในเขต กอง

ถวย-ชาม เซรามิค สําหรับเด็กโต ขนาด 0.80x2.00 เมตร จํานวน 1 เทศบาล การศึกษา

อาง และสําหรับเด็กขนาด 0.80x2.00 เมตร จํานวน 1 อาง

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  50,000        ในเขต กอง 20

7 คน สําหรับเยาวชนและประชาชน   เชน คาพิธีเปด-ปด  คาจัด เทศบาล การศึกษา -

สถานที่ คาปายไวนิล คาวัดุ คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการ 24

นอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาเกียรติบัตร

คาของรางวัล คาเหรียญรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกีฬาและคาใชจายอื่นที่จําเปน

5 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 39,000        ในเขต กอง 15

ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง ๆ ละ 15,000 บาท เทศบาลฯ การศึกษา -

รวม 30,000  บาท คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  16

คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร  

คาจางเหมาคาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล  คาวัสดุในการ

ฝกอบรม/การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด

คาพัฒนาเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๆ ละ 

 1 คน ๆ ละ 3,000  บาท คาพัฒนาครูแกนนํา

 โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท  

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2558 

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

6 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับ  40,000        ในเขต กอง 6

ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   เชน เทศบาล การศึกษา -

เชน คาพิธีเปด-ปด  คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาวัสดุอุปกรณกีฬา 10

คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว

คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาเกียรติบัตร คาของรางวัล คา

เหรียญรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

การแขงขันกีฬา และอื่น ๆ

369,000      รวม

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจางเหมาบุคคล 259,200      ในเขต กอง

ภายนอกรักษาความ เทศบาลฯ การศึกษา

ปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน

2 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียน 200,000      ในเขต กอง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล เทศบาลบานไผ  เทศบาล การศึกษา

บานไผ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 314

ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2558

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียน 200,000      ในเขต กอง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เทศบาล การศึกษา

อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 314

ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2558

659,200      รวม

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 จํานวน  2 คน และหองสมุดเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ประเภทเงินอุดหนุนวัฒนธรรม  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนการอนุรักษจัดงาน ในเขตและ กอง

ประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่นแกที่วาการอําเภอบานไผ นอกเขต การศึกษา

 -เงินอุดหนุนสวนราชการ 80,000        เทศบาล

 - งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน  จํานวน 20,000  บาท

 - งานบุญกุมขาวใหญอําเภอบานไผ  จํานวน 60,000 บาท

2  -เงินอุดหนุนเอกชน 160,000      ในเขต กอง

 - เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เทศบาล การศึกษา

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการอนุรักษจัดงาน

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น โดยอุดหนุนงานประเพณีของชุมชน

 - งานบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ  วัดสะอาดโนนงาม 30-31

บานหนองลุมพุก จํานวน 60,000 บาท

 - งานบุญบั้งไฟ วัดโพธิ์กลาง (บานเกิ้ง) 3-5

จํานวน 100,000 บาท

3  -เงินอุดหนุนกิจการศาสนา 220,000      ในเขต กอง

ในเขตเทศบาลฯ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาแกวัดในเขตเทศบาลฯ เทศบาล การศึกษา

เปนคาใชจายในการสงเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อทนุบํารุง 

และอนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ  

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

ศาสนสถานใหคงอยูสืบตอไป

1. วัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท

2. วัดโพธิ์ชัย จํานวน 20,000 บาท

3. วัดปาชัยวารินทร จํานวน 20,000 บาท

4. วัดนันทพิมพาราม จํานวน 20,000 บาท

5. วัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000  บาท

6. วัดเอี่ยมไพบูลย จํานวน 50,000  บาท

7. วัดปาสุมนามัย จํานวน 20,000  บาท

8. วัดจันทรประสิทธิ์ จํานวน 20,000  บาท

4  -เงินอุดหนุนวัฒนธรรม 130,000      ในเขต กอง

ประเพณีทองถิ่น 1. งานประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อําเภอบานไผ เทศบาล การศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

2. งานประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  

 ของชาว อําเภอบานไผ (สมาคมปุงเถากง-มา)

จํานวน  50,000 บาท

3. งานรอมฎอนสัมพันธ (ถือศีลอด) จํานวน 30,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

5 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา เปนคาเครื่องไทยทาน 30,000        ในเขต กอง 6-7

บุญกฐิน คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ คาดอกไม ธูป เทียน เทศบาลฯ การศึกษา

คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปด ในวันงาน คาวัสดุ และหรือคาจางตกแตง

สถานที่ คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของที่เปนองค

ประกอบสําคัญของงานนั้น ๆ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ

สําหรับใชในการดําเนินกิจกรรม คาสมนาคุณ คาใชจายอื่นที่จําเปน

6 โครงการจัดงานประเพณีและ เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา เปนคาเครื่องไทยทาน 1,750,000   ในเขต กอง

วัฒนธรรมทองถิ่น คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ คาดอกไมธูปเทียน เทศบาล การศึกษา

คาเครื่องดื่มสําหรับแขก ผูมีเกียรติ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

ในพิธีเปด-ปดและในวันงานคามหรสพ

คาเงินสนับสนุนคาเงินรางวัลหรือ ของรางวัล สําหรับผูชนะ

การประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุ และคาจางตกแตงสถานที่ 

ตกแตงรถยนตแสดงในขบวนแห ตลอดจนคารื้อถอน 

คาวัสดุหรือคาเชาและ หรือคาจางทําของ ที่เปนองคประกอบ

สําคัญของงานนั้นๆเชน คาตนเทียนในงานประเพณีแหเทียน

พรรษา คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต คากระทงใน

งานประเพณีลอยกระทงคาเชาเตนท คาเชาอุปกรณไฟฟาและ
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

เครื่องเสียง คาเชาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด

หรือแขงขันตางๆ(ที่ไมใชการแขงขันกีฬา) คาใชจาย

ระหวางจัดงานเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาใช

โทรศัพท และคาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะเวลาที่

จัดงานนอกสถานที่ คาแตงตัวสาวงามเขารวมขบวนแห และ

รวมประกวดในงานประเพณี และคาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน

คาวัสดุกอสรางอื่น ๆ เชน ตะปู นอต ไม

ตามโครงการดังตอไปนี้

1. โครงการจัดงานวันสงทายปเกาและตอนรับปใหม   31 1

   จํานวน 200,000 บาท

2.โครงการจัดงานวันสงกรานต  จํานวน  600,000  บาท 13-15

3.โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา   จํานวน  250,000  บาท 19-20

4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง    จํานวน  600,000  บาท 24-25

5. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ  จํานวน 100,000  บาท 18-22
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

7 โครงการอนุรักษและฟนฟู เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร 180,000      ในเขต กอง 24-25

วัฒนธรรมอีสาน และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร  คาเชาอุปกรณ คาอาหาร เทศบาล การศึกษา

และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมและ

ประชุมชี้แจงตาง ๆ คาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการ คาจาง

เหมาบริการตาง ๆ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมายาน

พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก สําหรับนักเรียนและ

พนักงานครู พนักงานเทศบาลฯลฯ และสมทบโครงการ 10%

8 โครงการสงเสริมพนักงานครู เพื่อเปนคาใชจายในการสงพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล 20,000        ในเขต กอง ]3

เทศบาล, พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานตาง ๆ เทศบาล การศึกษา  -

และนักเรียนสังกัดเทศบาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณกีฬา 7

เขารวมแขงขันกีฬา คาเชาเหมารถ คาพาหนะ คาอาหารทําการนอกเวลา

9 โครงการบรรพชาสามเณร/ เพื่อจายเปนคาพิธีเปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาปายไวนิล 30,000        ในเขต กอง 1

จาริณี ภาคฤดูรอน คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม คาอาหารถวายพระสงฆและสามเณร เทศบาล การศึกษา -

ออกโครงการ คาปจจัย คาเครื่องไทยธรรม ดอกไมธูปเทียน คา 21

ตอบแทนพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง คาเสื้อนาคเณร คาน้ําปานะ

คาน้ํา คากระแสไฟฟาบํารุงวัด คาหนังสือสวดมนต คาเกียรติบัตร

คาเชาเครื่องเสียง คามหรสพ และอื่นๆ



64

ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

10 โครงการแขงขันกีฬาสวน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาสวนราชการ 50,000        ในเขต กอง 25

ราชการและรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เชน คาพิธีเปด-ปด เทศบาล การศึกษา -

สัมพันธ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอก 30

เวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คา

อาหาร คาอาหารวางและเครื่อง น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาเกียรติบัตร

คาของรางวัล คาเหรียญรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินแขงขันกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

11 โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการพิธีทางศาสนาเปนคาเครื่องไทยทาน 210,000      ในเขต กอง 2

และประเพณีทองถิ่น (บุญซําฮะ) คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ คาดอกไม ธูปเทียน คา เทศบาล การศึกษา -

เครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธี 3

เปด-ปด และในวันงาน คามหรสพและคาเงินสนับสนุน คาเงิน

รางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแขงขัน

คาวัสดุ และหรือคาจางตกแตงสถานที่ คาวัสดุหรือคาเชา และ

หรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญของงานนั้น ๆ คา

เชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการดําเนินกิจกรรม

คาสมนาคุณพราหมในการประกอบพิธี คาใชจายอื่นที่จําเปน
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

12 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 15,000        ในเขตและ กอง

แขงขันไทคัพมหกรรมกีฬา ไทคัพฯ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝกสอนและผูควบคุม นอกเขต การศึกษา

ทองถิ่นแหงประเทศไทย คาอุปกรณกีฬา คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง เทศบาล

คาเวชภัณฑ  คาชุดนักกีฬา

13 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 60,000        ในเขตและ กอง 16

สัมพันธ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบานไผ  นอกเขต การศึกษา

เชน คาพิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา เทศบาล

คาอาหารทําการนอกเวลา  คาวัสดุจัดทําสนาม  คาปายไวนิล

คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม   

น้ําแข็ง คาเกียรติบัตร  คาของรางวัล  คาเหรียญรางวัล  

คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินแขงขันกีฬา 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  

14 โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก เพื่อจายเปนคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร คา 100,000      ในเขตและ กอง 9

แหงชาติ เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาของขวัญของรางวัล คาเชาเครื่อง นอกเขต การศึกษา

เสียง คามหรสพ คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เทศบาล

คาอาหารทําการนอกเวลา  และอื่น ๆ เปนตน

3,035,000   รวม
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ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่  9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 50,000       ในเขต กอง

ถายเอกสาร ความเร็ว 10 แผนตอนาที สําหรับกองการศึกษา เทศบาล การศึกษา

คุณลักษณะ

 - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา

 - เปนระบบมัลติฟงกชั่น

 - เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยาย ได

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 111,000     ในเขต กอง

อากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท สําหรับกองการศึกษา เทศบาล การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ  คุณลักษณะ

 - เปนชนิดแขวน

 - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

 - มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมต่ํากวา 30,000

บีทียู ตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5

 - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย

สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค

ฝุนละออง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได

 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



67

ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่  9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 โครงการจัดซื้อโตะครู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะครุพรอมเกาอี้ ขนาด 80x150x75 ซม. 37,500       ในเขต กอง

พรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 โตะทําจากไมอัดลายสัก โครงโตะทําจากเหล็ก ขนาด 1x1 นิ้ว เทศบาล การศึกษา

และเกาอี้ขนาด 53x53x78.5 ซม. เกาอี้เปนแบบทรงโบราณ

ทําจากฟองนอัด หุมดวยหนังพีวี โครงทําจากเหล็ก มีพนักพิง

และวางแขน ระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

สําหรับพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 196,000     ในเขต กอง

อากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก เทศบาล การศึกษา

เล็ก 2 เทศบาลเมืองบานไผ  คุณลักษณะพื้นฐาน

 - เปนชนิดแขวน

 - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

 - มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมต่ํากวา 30,000

บีทียู ตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5

 - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย

สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค

ฝุนละออง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได

 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร



68

ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่  9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะนักเรีนพรอมเกาอี้ ระดับประถมศึกษา 33,000       ในเขต กอง

นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบไมยางพาราทั้งชุด ขนาดระดับความของโตะและเกาอี้ เทศบาล การศึกษา

โตะ 55x40x65 ซม. และเกาอี้ 34x35x74 ซม. 

จํานวน 30 ชุดชุดละ 1,100 บาท ใหแกโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิตฯ

6 โครงการจัดซื้อโตะอาหาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ ของนักเรียนระดับ 40,000       ในเขต กอง

พรอมเกาอี้ ชั้นประถมศึกษา จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท สําหรับ เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ โดยโตะอาหารหนาโตะทํา

จากไมอัดปุดวยแผนโฟเมกาสีขาว ความหนาประมาณ 1 นิ้ว

โครงสรางโตะทําจากเหล็กกลองขนาด 2x1 นิ้ว พนสีดํา ขนาด

60x120x65 ซม.และมานั่งไมระแนงเปนแบบไมเนื้อแข็งเคลือบ

เงา โครงสรางมานั่งทําจากเหล็กกลองขนาด 1x1 นิ้ว พนสี

แข็งแรงทนทาน ขนาด 30x120x38x ซม.

7 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ (ขาเหล็ก) ระดับ 90,000       ในเขต กอง

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มาตรฐาน มอก.หนาโตะทําจากไมเนื้อแข็ง หนา เทศบาล การศึกษา

20 มม.ทําสีและเคลือบดวยยูรีเทน โครงสรางของโตะและเกาอี้

ทําจากเหล็กกลองขนาด 1x1 นิ้ว พนสีดํา ขนาดโตะ 60x40x75 

ซม.พนักพิงสูง 80 ซม. สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ 

จํานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท
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ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่  9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 โครงการจัดทําเสาธงกีฬา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางเสาธงพรอมฐาน ค.ส.ล. 100,000     ในเขต กอง

พรอมฐาน จํานวน 15 เสา สําหรับประดับธงชาติและธงตาง ๆ ในการ เทศบาล การศึกษา

แขงขันกีฬาบริเวณสนามของเทศบาลฯ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการจัดทําอัฒจันทร เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางจัดทําอัฒจันทร ขนาดกวาง 240,000     ในเขต กอง

2.5 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูงประมาณ 1.85 เมตร จํานวน 6 เทศบาล การศึกษา

ชุด ใชสําหรับเปนที่นั่งชมและเชียรการแขงขันกีฬาตาง ๆ 

บริเวณสนามของเทศบาลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

897,500    รวม



70

ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่  10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการพัฒนาขาราชการครู เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู ของโรงเรียน 270,000      ในเขต กอง

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเขารับการอบรมและ เทศบาลฯ การศึกษา

จํานวน 2 แหง เดินทางไปราชการ เชน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน

การอบรม ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/

ว 3149  ลงวันที่  5   มิถุนายน  2558

2 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูและเด็ก/ผูดูแลเด็ก 60,000        ในเขต กอง

ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลฯ การศึกษา

เชน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียนการอบรม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูดูแลเด็ก ตามหนังสือสั่งการ 

ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลว.  5  มิถุนายน  2558

3 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษา เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและ 400,000      ในเขต กอง 27

ดูงานในประเทศ สิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ คาอาหารและ เทศบาลฯ การศึกษา -

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจง 29

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงาน

ในประเทศ สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ขาราชการ

ครูในทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาฯ กรรมการชุมชนฝายการศึกษา และเจาหนาที่

ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการ

ศึกษา คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุสํานักงาน

คาเบี้ยเลี้ยงและคาจางเหมาจัดทําอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม

สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ

730,000      

(ผด.2)

รวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจางเหมาบริการรักษา 610,000       ในเขต กอง

ความสะอาด เทศบาลฯ การศึกษา

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 2 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1,2,3 จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน

2 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณ 70,000         ในเขต กอง

สนามเด็กเลน เทศบาลฯ การศึกษา

เด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลแบบแปลนของเทศบาลกําหนด

3 โครงการวางทอและปรับพื้นที่ 400,000       ในเขต กอง

หลังอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

เทศบาลบานไผ 12.00 เมตร ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 80.00 ม.

พรอมถมดินปรับพื้นที่ใหเรียบตลอดแนว หลังอาคารเรียน 1

โรงเรียนเทศบาลบานไผ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

4 โครงการบริการอินเตอรเน็ต เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง 33,600         ในเขต กอง

สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แหง  ระบบ ADSL โรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

ละ 9,600  บาท  ระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2558

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาด

อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 2 คน โรงเรียน

เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกวาง 9.00 เมตร

ยาว 12.00 เมตร มุงลวดแผนหลังคาเมทัลชิท บริเวณสนาม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 
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ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 คาตอบแทนคณะกรรมการและ เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ 5,000           ในเขต กอง

เจาหนาที่ดําเนินการสอบ ดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน เทศบาลฯ การศึกษา

พนักงานครูเทศบาล ใหดํารงตําแหนง  สูงขึ้น  การโอนพนักงานครูเทศบาล

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง ตามระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549

1,118,600    รวม
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ
งบประมาณ

ทั้งหมด
ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว 24 10.00 14,577,000      20.48 กองชาง

รวม 24 10.00 14,577,000      20.48

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5 2.08 840,000           1.18 กองชาง

รวม 5 2.08 840,000           1.18

รวมทั้งสิ้น 29 12.08 15,417,000      21.66

(ผด.1)

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พรอม 528,000         ชุมชน กองชาง

วางทอระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธ วางทอระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธดานทิศใต สวนราชการ

ดานทิศใต เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8  เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8 โดยทําการทุบทางเทา

และทอระบายน้ําเดิมแลวทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. กวาง 2.30-2.60 เมตร ยาวประมาณ 

131.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.

 ไมนอยกวา 320.95 ตารางเมตร พรอมกอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.60 เมตรบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15 บอ ความ

ยาวทอรวมบอพักและคันหินยาวประมาณ 131.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแย  เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 399,000 ชุมชน กองชาง

ซอยประปา 2 ดานทิศใต ซอยแยกซอยประปา 2 ดานทิศใต (สุดซอยประปา 2)  ประปาบานไผ

 (สุดซอยประปา 2) โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย

ประปา 2 โดยเริ่มจากซอยประปา 2 ไปทางทิศใต 

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 190.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 660,000 ชุมชน กองชาง

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 ซอยไทยประทาน ซอยไทยประทาน  โดยทําการกอสรางทําการกอสราง อยูเย็นเปนสุข

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 279.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 1,116.00 ตารางเมตร พื้นที่ทางเดิม

บดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง 1.00 เมตร หรือตาม 

สภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําซอย 261,000         ชุมชน กองชาง

ซอยเชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล  เชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9   โดยทําการ เจนจบทิศ

กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนราษฎร

ธุรกิจ-ถนนสุขาภิบาล 9 โดยเริ่มจากถนนราษฎร

ธุรกิจไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 9 กอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร  

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

125.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. 300,000 ชุมชน กองชาง

(ขางทางรถไฟ)  (ขางทางรถไฟ) โดยทําการกอสรางงสะพาน ค.ส.ล. ศรีหมอนพัฒนา

กวาง 2.00 เมตรยาว 8.00  เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 571,000 ชุมชน กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน  พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 จัดสรร
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ทองประเสริฐ ซอย 9   โดยทําการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 158.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นทางเดิม

บดอัดแนนหรือพื้นที่  ดําเนินการ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 

790.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

 ทุกระยะ 10.00 เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักยาวประมาณ 45.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา   53,000 ชุมชน กองชาง

ทางเขาตลาดสดเทศบาล ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสดเทศบาล (ดานทิศตะวันออก)  ตลาด 1,2,3

 (ดานทิศตะวันออก) โดยทําการกอสราง  รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

กวางประมาณ 0.30 เมตร ยาวประมาณ 25.00เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล  214,000 ชุมชน กองชาง

ซอยประปา 3 (ชวงสุดซอย) ซอยประปา 3 (ชวงสุดซอย)  โดยเริ่มจากซอยแยกซอย ประปาบานไผ

ประปา 3 ตัดกับซอยชัชวาล ไปทางทิศตะวันออก

โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น  3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 102.00 เมตร
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล 303,000 ชุมชนยิ่งยง กองชาง

ถนนยิ่งยง  ซอย 6 ถนนยิ่งยง  ซอย  6 โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น  3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 145.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   

10 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. 262,000 ชุมชน กองชาง

ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร  โดยเริ่มจากซอย คลองชลประทาน

วัดปาชัยวารินทร ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล.

กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนหรือพื้นที่ ค.ส.ล. 

ไมนอยกวา 450.00  ตารางเมตร  ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลัง เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลัง 638,000 ชุมชน กองชาง

บริษัทอาดัมส จากประตูวัดนันทพิม บริษัทอาดัมส จากประตูวัดนันทพิมพาราม จนถึงซอย ประเสริฐแกว

พาราม จนถึงซอยสุขสําราญ สุขสําราญ  โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี 

OVERLAY โดยเริ่มจากประตูวัดนันทพิมพาราม 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

จนถึงซอยสุขสําราญ กวางเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร 

ยาวประมาณ 615.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,690.00  ตารางเมตร โดยทําการปูผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา  627,000 ชุมชน กองชาง

ซอยธรรมาภิสมัย ซอยธรรมาภิสมัย โดยเริ่มจากถนนสมหวังสังวาลย สมหวังสังวาลย 

ซอย 1 ไปทางทิศเหนือถึงลําหวยทราย โดยทําการ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 

เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมบอพักทั้งสอง

ขางยาวประมาณ 300.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 791,000        ชุมชน กองชาง

ซอยแยกถนนเลื่ยงเมืองมิตรภาพ ซอยแยกถนนเลื่ยงเมืองมิตรภาพ บานไผ - บรบือ หลักสิบสี่

บานไผ - บรบือ  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาวประมาณ  200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พื้นทางหินคลุกบดอัดแนนไหลทางหินคลุกกวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล  157,000 ชุมชน กองชาง

ซอยแยกซอยวัดปาชัยวารินทร ซอยแยกซอยวัดปาชัยวารินทร โดยทําการกอสราง คลองชลประทาน

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวัดปาชัยวารินทร 

โดยเริ่มจากทิศตะวันตกถึงลําหวยยาง  กอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

75.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 697,000 ชุมชน กองชาง

ซอยสมบัติพัฒนา สมบัติพัฒนา  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร โนนสะอาด

 ค.ส.ล. กวาง 3.50 เมตรความยาวประมาณ 345.00

 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

1,207.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 991,000 ชุมชน กองชาง

ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1 ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1  โดยทําการกอสราง บานไผเกา

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1

 โดยเริ่มจากถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพไปทางทิศใต 

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้ง

สองขางยาวประมาณ 476.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 252,000 ชุมชน กองชาง

ถนนศรีบุญเรือง ซอย 3  ดานทิศใต ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3  ดานทิศใต หนา ศรีบุญเรือง

หนา ห.จ.ก. บุญเจือเฟอรนิเจอร ห.จ.ก. บุญเจือเฟอรนิเจอร โดยทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 ไปทางทิศใต

ถึงถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง ผิวจราจรกวาง2.50 เมตร 

 ยาวประมาณ  172.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  430.00  ตารางเมตร 

 พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล 388,000 ชุมชนโพธิ์สวรรค กองชาง

 ถนนซอยสระสวรรค (ดานทิศใต ถนนซอยสระสวรรค (ดานทิศใต ชวงที่ 2)  โดยทําการ

ชวงที่ 2) กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00  

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขางยาวประมาณ  186.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน  ค.ส.ล. 204,000 ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย พรอมทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอยแยกซอยบานเกิ้ง หมูสี่พัฒนา

บานเกิ้ง ซอย 17 ซอย 17 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 2.20

 เมตร ยาวประมาณ  54.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 118.08 ตารางเมตร 

พื้นทางหินคลุกบดอัดแนน ไหลทางกวางตามสภาพ  

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรง ชั้น 3 ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพักยาวประมาณ  54.00 เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 308,000        ชุมชนอยูเย็น กองชาง

แจงสนิท  ซอย  13  (ตอเนื่อง)  ซอยแจงสนิท  ซอย  13  (ตอเนื่อง)  โดยทําการ เปนสุข

กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตรยาวประมาณ  

100.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร  พื้นทางหินคลุก

บดอัดแนนไหลทางหินคลุกกวางตามสภาพ 

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 366,000 ชุมชนกกแดง กองชาง
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ซอยแจงสนิท ซอย 3 ค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ซอย 3 โดยทําการกอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแจงสนิทซอย 3 โดยเริ่มจาก 

 ถนนแจงสนิท บานไผ - ชนบท ไปทางทิศใต กอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 176.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน  ค.ส.ล. 229,000 ชุมชน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย พรอมทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอยแยกซอยโพธิ์สวรรค โพธิ์สวรรค

โพธิ์สวรรค  ซอย 3 ซอย 3 โดยทําการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ซอยแยกซอยโพธิ์สวรรค ซอย 3 โดยเริ่มจากซอย

โพธิ์สวรรค ซอย 3 ไปทางทิศตะวันตก กอสรางผิวจราจร

ค.ส.ล.  กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ  52.00 เมตร

หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 156.00

ตารางเมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแนน ไหลทางกวาง

ตามสภาพ  พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

อัดแรงชั้น 3ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร 

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  52.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล  248,000 ชุมชน กองชาง

พรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล. พรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล.  ซอยบานเกิ้ง ซอย 2 บานขาพัฒนา

 ซอยบานเกิ้ง ซอย 2  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบานเกิ้ง

 ซอย 2  โดยเริ่มจากถนนมิตรภาพไปทางทิศเหนือ  

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักยาวประมาณ 94.00 เมตร  พรอมซอมแซม

ผิวจราจร ค.ส.ล.กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  

20.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่  ค.ส.ล.

 ไมนอยกวา 80.00  ตารางเมตร  ไหลทางกวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

24 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอย เพื่อจายเปนเงินสมทบงบประมาณในการดําเนิน 4,680,000      เทศบาลเมือง กองชาง

รวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบานไ โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบ บานไผ

วงจร เทศบาลเมืองบานไผตามมติการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่  2/2558  
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

มีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559   วงเงินงบประมาณ  

46,800,000 บาท  ทองถิ่นสมทบงบประมาณ  

4,680,000  บาท  โดยโครงการปรับปรุงศูนยจัดการ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบานไผ  

ประกอบดวย

1.งานกอสรางบอฝงกลบ 3

2.งานระบบบําบัดน้ําเสีย

3.งานบอสังเกตการณน้ําใตดิน จํานวน  2 บอ 

และบอพักน้ํา

4.  รั้วลวดหนาม

5.  งานปลูกตนไมในพื้นที่โครงการ

6. ระบบไฟฟาภายนอก

7. งานเครื่องจักร

    7.1 รถบรรทุก  6  ลอ เททาย  จํานวน  1  คัน  

    7.2 รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 200 แรงมา

จํานวน  1  คัน

    7.3 รถดันดินตีนตะขาบ  (แทรกเตอรตีนตะขาบ) 

ขนาดกําลังไมนอยกวา  180  แรงมา จํานวน 1  คัน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



85

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินกา ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

25 เงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบา 300,000        ในเขต กองชาง

ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ แจง เทศบาลฯ

รายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุน

เพื่อดําเนินการอื่นๆ

26 เงินอุดหนุนคาขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 150,000        ในเขต กองชาง

ตามที่การประปาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ แจง เทศบาลฯ

รายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุน

เพื่อดําเนินการอื่นๆ

รวม 14,577,000
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ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเชอร/ชนิดLED สําหรับ 53,000      เทศบาลฯ กองชาง 7

กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ กองชาง

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย กวา 

1,200 x 1,200  dpi

  - มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ  A4

 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที

  - มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

  -  มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 

256 MB

  -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ

 USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

  - สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ 

Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 โครงการจัดซื้อโตะพับ เพื่อจัดซื้อโตะพับขาเหล็ก ขนาด 60X120X 75 ซม. 249,600 เทศบาลฯ กองชาง 7

จํานวน  192  ตัว ๆละ  1,300  บาท  เปนเงิน  กองชาง

249,600 บาท สําหรับใชในงานประเพณีและ

งานรัฐพิธีตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบานไผ เนื่อง

จากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถิ่น  

3 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เกรดเอ จํานวน  500 ตัว ๆล 125,000 เทศบาลฯ กองชาง 7

250 บาท เปนเงิน 125,000  บาทสําหรับใชในงาน กองชาง

ประเพณีและงานรัฐพิธีตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบานไผ 

เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถิ่น

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีน เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมรถขุด 326,000 เทศบาลฯ กองชาง 21

ตะขาบ  หมายเลขทะเบียน  ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน  ตค 3110  โดย กองชาง

ตค 3110 ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบชวงลาง  บูชบุงกี๋ 

5 โครงการจางเหมาทําความสะอาด  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความ 86,400 เทศบาลฯ กองชาง

อาคารสํานักงานกองชาง,งานปองกันสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง,งานปองกัน, กองชาง

งานเทศกิจฯ, หองประชุมเล็ก งานเทศกิจฯ,หองประชุมเล็ก

รวม 840,000



ลําดับ

ที�









1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

9 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูง อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ  1  แหง งานสง

อายุเทศบาลเมืองบานไผ 50,000   บาท เสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย )

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

2.3  รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน   สถานศึกษาและสถานประกอบการ

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการขยายเครือขายอาสาสมัคร เพื่อฝกอบรมสรางเสริมความรูและ ในเขต งานปองกัน

ปองกันยาเสพติด ทักษะการแกไขปญหายาเสพติดใน เทศบาล และควบคุม

ชุมชน  สถานศึกษาและสถาน โรค

ประกอบการ  20,000   บาท กอง

สาธารณสุขฯ

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี )

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร อุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต งานสงเสริม

สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมือง (อสม.)ในการบริการและจัดกิจกรรม เทศบาล สุขภาพ

บานไผ ของ อสม.  80,000   บาท กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน อุดหนุนใน  อสม. 26 ชุมชน  และ 26  ชุมชน งานสงเสริม

การบริการสาธารณสุข การจัดบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน สุขภาพ

ในชุมชน  260,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  การพัฒนาทุนมนุษย)

พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในเขต ในเขต งานสงเสริม

สาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ  250,000  บาท เทศบาล สุขภาพ

ดูงาน กองสาธารณสุขฯ

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการใหบริการสาธารณสุข ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลใน ในเขต งานศูนย

เชิงรุก ชุมชน  100,000  บาท เทศบาล บริการ

5 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในเขต งานสงเสริม

พ.ศ.2554โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่   การพัฒนาทุนมนุษย)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ



และทัศนศึกษาดูงาน 10,000  บาท เทศบาล สุขภาพ

6 โครงการฝาระวังปองกันและควบ อบรม / แนะนํา / ฉีดวัดซีนในเขต ในเขต งานสัตว

คุมโรคติดตอในสัตว เทศบาล  80,000  บาท เทศบาล แพทย

กองสาธารณสุขฯ

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กยกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ด)ี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554



1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สงเสริมประชาสัมพันธการลด  คัด ในเขต งานรักษา

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน  100,000 เทศบาล ความสะอาด

บาท กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการชุมชนรวมใจลด  คัดแยก เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการลด ในเขต งานรักษา

ขยะอันตรายชุมชน คัดแยกขยะอัตรายชุมชนอยางถูกวิธี เทศบาล ความสะอาด

100,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงครักษสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมกสนมีสวนรวมของ ในเขต งานรักษา

ลําหวยธรรมชาติ ประชาชนในการดูแลรักษาลําหวย เทศบาล ความสะอาด

ธรรมชาติในชุมชนของตนเอง กองสาธารณสุขฯ

20,000  บาท

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี

วัตถุประสงค

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ



2.  แนวทางการพัฒนา

2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการประกวดชุมชนสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมรณรงครักษาความ ในเขต งานรักษา

นาบานนามอง สะอาดภายในเขตเทศบาล เทศบาล ความสะอาด

100,000   บาท กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)

โครงการ/กิจกรรม       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554รายระเอียดของโครงการ

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรง เพื่อจายเปนคาจางแรงงานบุคคล 1  แหง งานสัตว

ฆาสัตวมาตรฐานเมืองบานไผ ภายนอกเพื่อฆาและชําแหละสัตว แพทย

ในโรงฆาสัตว  153,600   บาท กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาด เพื่อจางทําความสะอาดอาคารกอง 1  แหง งานบริหาร

อาคารสาธารณสุขฯ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทั่วไป

76,800  บาท กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดทําประตูอาคารกอง จัดทําประตูศูนยสุขภาพชุมชนเทศ 1  แหง งานบริหาร

สาธารณสุขฯ บาล  อาคารกองสาธารณสุขฯ ทั่วไป

10,000   บาท กองสาธารณสุขฯ

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย 

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

7 โครงการยกระดับมาตรฐานราน จัดอบรมใหความรูกลุมผูประกาบ ในเขต งานสุขา

กวยเตี๋ยวปลอดภัยใสใจกสุขภาพ การคากวยเตี๋ยว และจัดซื้อหมอกวย เทศบาล ภิบาล

เตี๋ยวเอื้ออาทร  100,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงคลดการใชน้ํามัน เพื่อเปนคาจัดการอบรมใหความรู ในเขต งานสุขา

ทอดซ้ํา กลุมผูประกอบการและประชาชน เทศบาล ภิบาล

ผูบริโภค  40,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาทุนมนุษย )

รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554โครงการ/กิจกรรม



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และการปองกันปราบปรามการทุจรติภาครัฐ

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการรอบรูใชรถใชถนนลด เพื่อใชในการจัดอบรมใหความรูกับ เทศบาล งานบริหาร

อุบัติเหตุ พนักงานขับรถ  20,000  บาท ทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การแกไขปญหาความยากจน

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส  และบริหารขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการเงินอุดหนุนศูยนเฉลิม เงินอุดหนุนเงินใหแกศูนยเฉลิม 1  แหง อ. บานไผ

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย พระเกียรติ  30,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

โรคเอดส

2 โครงการเงินอุดหนุนบริจาดโลหิต อุดหนุนเงินในกิจกรรมการบริจาด 1  แหง อ. บานไผ

ชวยชีวิตเพื่อนมนุษย โลหิตของอําเภอบานไผ  20,000 กองสาธารณสุขฯ

บาท

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554



ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการจัดซื้อพัดลม จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมสามขา เทศบาล งานสัตว

ขนาด  22  นิ้ว   8,000  บาท แพทย

5 โครงการจัดซื้อตูเย็น จัดซื้อตูเย็น  ขนาดไมต่ํากวา  5  คิว เทศบาล งานสัตว

บิกฟุต   6,000   บาท แพทย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2554โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553



6 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  1  กอก เทศบาล งานบริหาร

5,000   บาท ทั่วไป

7 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูล เพื่อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 1  แหง งานรักษา

ฝอย  คอนเทนเนอร คอนเทนเนอร  สี่เหลี่ยมมีลอพรอม ความสะอาด

เบรดล็อค   25,000  บาท กองสาธารณสุขฯ

1.  ภายใตยุทธศาสตร  2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอยางเหมาะสม

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการกอสรางรั้ว  ค.ส.ล. โรงฆาสัตว กอสรางรั้ว  ค.ส.ล. บริเวณโรงฆาสัตว 1  แหง งานสัตว

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ แพทย

70,000   บาท กองสาธารณสุขฯ

1.  ภายใตยุทธศาสตร 6 การพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

6.2 พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ)



ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการจางเหมาจัดทําบอรดประชา จัดทําบอรดประชาสัมพันธตลาด ในเขต งานสุขา

สัมพันธตลาดสดฯ เทศบาล  10,000   บาท เทศบาล ภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2554

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)



2.  แนวทางการพัฒนา

7.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมภิบาลโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ เพื่อเปนคาอาหารกลางวัน  อาหาร ในเขต งานสุขา

เทศบาลเมืองบานไผ วางและเครื่องดื่มและคาตอบแทน เทศบาล ภิบาล

คณะกรรมการ  15,000  บาท

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2553 พ.ศ.2554



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2  เสริมสรางสุขภาพในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม  - อบรมอาสาสมัครปศุสัตวใหมีความ 26 ชุมชน งานสัตว

ติดตอในสัตว รูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคติดตอในสัตว แพทย

70,000   บาท  - สัตวเลี้ยงลูกลูกดวยนมไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสนัขบา

 - สัตวเศรษฐกิจไดรับการฉีดวัคซีน

โรคและเทาเปอย

2 โครงการสถานที่จําหนายเนื้อสัคว  - อบรมผูประกอบการฆาสัตวและ ตลาดสด งานสัตว

"เขียงสะอาด"  20,000  บาท จําหนายเนื้อสัตวใหมีความรูดาน เทศบาล แพทย

สุขาภิบาล

 - เพื่อนําความรูไปพัฒนาเขียง

จําหนายเนื้อสัตว

 - เพื่อนําความรูไปพัฒนาการขนสง

เนื้อสัตวใหถูกหลักสุขาภิบาล

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย  )



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางดานสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - จัดอบรม  อสม. 2  ครั้ง ในเขต งานสงเสริม

สาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาดูงาน 50,000   บาท เทศบาล สุขภาพ

4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ  - จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ ในเขต งานสงเสริม

ทัศนศึกษาดูงาน  220,000  บาท  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เทศบาล สุขภาพ

5 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  - สนับสนุนการดําเนินงานของ 26 ชุมชน งานสงเสริม

การบริการสาธารณสุข อสม. 26 ชุมชนๆ ละ 10,000  บาท สุขภาพ

260,000   บาท

6 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร  - สนับสนุน อสม. ในการจัดกิจกรรม ในเขต งานสงเสริม

สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองบานไผ วัน อสม. แหงชาติ การเผยแพร เทศบาล สุขภาพ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย )

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



80,000   บาท ผลงาน

7 โครงการเทศบาลเมืองบานไผใสใจ  - บุคลากรเทศบาลเมืองบานไผได ในเขต งานสงเสริม

สุขภาพ   20,000  บาท รับการตรวจสุขภาพประจําป เทศบาล สุขภาพ

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางดานสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

8 โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุข  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ในเขต งานศูนยฯ

ผสมผสาน (เชิงรุก) 100,000  บาท บานไผ เทสบาล

9 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน  - ตรวจสุขภาพประจําปแกนักเรียน โรงเรียน งานศูนยฯ

10,000  บาท ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ และศูนย

2  แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กสังกัด

3 แหง  จํานวน  1,200  คน เทศบาล

 - อบรมอาสาสมัครนักเรียน

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย )



"พี่รักนอง" จํานวน  40  คน

10 โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา  - การอบรมฟนฟูการใชชุดทดสอบ อสม. ภาย งานสุขภิบาล

เพื่อสุขภาพ  30,000  บาท น้ํามันทอดซ้ํา ในเขต

 - การออกตรวจประเมินรานอาหาร เทศบาล

ที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

3.2  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางดานสาธารณสุข

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

 - กิจกรรมการรับซื้อน้ํามันทอดซ้ํา

ตามชุมชนตาง ๆ

11 โครงการแผงสะอาด  ตลาดนาซื้อ  - กิจการรมการอบรมผูประกอบ ตลาดสด งานสุขาภิบาล

60,000  บาท การคาภายในตลาดสด เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่     3  การพัฒนาทุนมนุษย )

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



 - การจัดประกวดแผงสะอาด

 - กิจกรรมการตรวจสารปนเปอน

12 โครงการตลาดนัดชุมชนคนบานไผ  - กิจกรรมเปดตลาดนัดชุมชนคน บริเวณ งานสุขา

50,000  บาท คนบานไผ ตลาด 4 ภิบาล

13 โครงการรอบรูใชรถใชถนนลดอุบัติเหตุ  - เพื่อใชในการจัดอบรมใหความรู พนักงาน งานบริหาร

20,000  บาท กับพนักงานขับรถ เทศบาล งานทั่วไป

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม  - เพื่อนําไปใชในการทําความสะอาด โรงฆาสัตว งานสัตว

3,000  บาท ผนัง ฝา เพดาน  ของโรงฆาสัตว เทศบาล แพทย

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)



เทศบาลเมืองบานไผ

2 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรง  - เพื่อสําหรับใชสํารองไฟฟาดับขณะ โรงฆาสัตว งานสัตว

ฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ ปฏิบัติงานในการฆาสัตว เทศบาล แพทย

20,000   บาท

3 โครงการจางเหมาติดตั้งถังสํารองน้ํา  - เพื่อใชสําหรับสํารองน้ําประปาไว โรงฆาสัตว งานสัตว

โรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมือง ใชในโรงฆาสัตว เทศบาล แพทย

บานไผ   50,000   บาท

4 โครงการศูนยผูสูงอายุเทศบาลเมือง  - จางเหมาปรับปรุงศูนยผลิตภัณฑ ในเขต งานสงเสริม

บานไผ   100,000   บาท ชุมชนเปนศูนยผูสูงอายุ เทศบาล สุขภาพ

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวยโครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  )



ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการจัดซื้อโตะ  10,000   บาท  - จัดซื้อโตะทํางาน  5  ตัว  เพื่อใช 1 แหง งานสงเสริม

ในศูนยผูสูงอายุ สุขภาพ

6 โครงการจัดซื้อเกาอี้  20,000  บาท  - จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาสแตนเลส 1 แหง งานสงเสริม

20  ตัว เพื่อใชในศูนยผูสูงอายุ สุขภาพ

7 โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชา  - จัดซื้อโตะหมูบูชา  1  ชุด  เพื่อใช 1 แหง งานสงเสริม

2,000  บาท ในศูนยผูสูงอายุ สุขภาพ

8 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  1  ตู  เพื่อใช 1 แหง งานสงเสริม

5,000   บาท ในศูนยผูสูงอายุ สุขภาพ

1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน

วัตถุประสงค

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  5  การแกไขปญหาความยากจน)



2.  แนวทางการพัฒนา

5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส  และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ  - สนับสนุนชมรมผูสูงอายุในการ ในเขต งานสงเสริม

เทศบาลเมืองบานไผ  50,000  บาท จัดกิจกรรมของชมรม เทศบาล สุขภาพ

2 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระ  - เงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ์ 1 แหง อ.บานไผ

เกียรติ์เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

30,000  บาท

3 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวย  - อุดหนุนในกิจกรรมการบริจาค 1  แหง อ. บานไผ

ชีวิติเพื่อนมนุษย  20,000  บาท โลหิตของอําเภอบานไผ

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี )

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

2.4  แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการวัยใสใสใจสิ่งแวดลอม  - จัดอบรมเด็กและเยาวชนจํานวน ในเขต งานรักษา

30,000   บาท 50  คน  หลักสูตร 2  วัน เทศบาล ความสะอาด

2 โครงการประกวดชุมชนสะอาด   - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงครักษาความ ในเขต งานรักษา

หนาบานนามอง  50,000  บาท สะอาดภายในเขตเทศบาล เทศบาล ความสะอาด

3 โครงการหยุดโลกรอนดวยมือเรา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด ในเขต งานรักษา

250,000   บาท มหกรรมประชาสัมพันธ  รณรงคลด เทศบาล ความสะอาด

ภาวะโลกรอน  

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสง

เสริมการลดภาวะโลกรอนกับการ

เพิ่มพื้นที่สิเขียว

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม

อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา  

2.4  แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสราง

ศูนยเรียนรูการจัดการขยะแบบ

ผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีสิ่งแวดลอมที่ดี )



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่                                                    )

กิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)



1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 

วัตถุประสงค

2.  แนวทางการพัฒนา

ลําดับ  พื้นที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กยกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายระเอียดของโครงการ       พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่                                                    )
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 0.87 90,000        0.16 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 9 3.91 490,000      0.89 กองสาธารณสุขฯ

รวม 11 4.78 580,000      1.05

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 13 5.65 3,063,800   5.55 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 2.61 990,400      1.79 กองสาธารณสุขฯ

รวม 19 8.26 4,054,200   7.34

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมและความเข็มแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเข็มแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 3 1.30 250,000      0.45 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 1.30 250,000      0.45

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 1 0.43 420,000      0.76 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 0.43 420,000      0.76

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 2 0.87 155,400      0.28 กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 0.87 155,400      0.28

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 1 0.43 100,000      0.18 กองสาธารณสุขฯ

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 1 0.43 100,000      0.18

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4 1.74 256,300      0.46 กองสาธารณสุขฯ

รวม 4 1.74 256,300      0.46
รวมทั้งสิ้น 41 17.83 5,815,900   10.54

(ผด.1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการหนาบาน นามอง  - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดภาย 60,000        ในเขต กอง 25- 25- 25- 25-

ในเขตเทศบาล เทศบาล สาธารณสุขฯ 29 29 29 29

 - จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาดหนาบาน 

นามอง  

2 โครงการรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนใหมีความเขาใจ 30,000        ในเขต กอง 16

ดวยวิถีพอเพียง เห็นคุณคามีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยาง เทศบาล สาธารณสุขฯ

คุมคา

 - จัดกิจกรรมการเรียนรูความหลากหลายทาง

ชีวภาพในทองถิ่น

รวม 90,000        

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการทอดผาปาขยะ  - จัดทอดผาปาสามัคคีดวยขยะรีไซเคิล 10,000        วัดในเขต กอง 2

ณ วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

2 โครงการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล  - จัดการอบรมใหความรูในการลด คัดแยกและ 20,000        ในเขต กอง 13

การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิลในชุมชน

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  - ประชาชนมีการลดคัดแยก และมีการนําขยะ 20,000        ในเขต กอง 21

มูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม เทศบาล สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน  - อบรมใหความรูแกกลุมเยาวชนในสถานศึกษา 60,000        ในเขต กอง

2 โรงเรียน จํานวน 300 คน เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - กิจกรรมขยะอันตรายแลกไขใน 39 ชุมชน

5 โครงการเรารักษบานไผรักษสิ่งแวดลอม  - จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดานสิ่งแวดลอม 30,000        ในเขต กอง 30

 - สรางจิตสํานึกการอนุรักษแกเยาวชนทองถิ่น เทศบาล สาธารณสุขฯ

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอย

และน้ําเสีย และมีแนวคิดวาการสรางความรู

เบื้องตนที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอยและน้ําเสีย

 - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

6 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย  - จัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย จํานวน 5 คัน 50,000        เทศบาลฯ กอง 6

(รถเข็นขยะมูลฝอยสําหรับคนงานงานปดกวาด สาธารณสุขฯ

เก็บขยะตามถนนสายหลักและจัดเก็บขยะภายใน

เขตเทศบาล

7 โครงการซอมแซมถังขอเกี่ยวของรถเก็บ  - ซอมแซมถังขอเกี่ยว เบอร 1 ของรถเก็บขน 50,000        เทศบาลฯ กอง 6

ขนขยะชนิดขอเกี่ยวหมายเลขทะเบียน ขยะชนิดขอเกี่ยวหมายเลขทะเบียน 83-0493 สาธารณสุขฯ

83-0493 ขอนแกน ขอนแกน 

8 โครงการปะผุรถเก็บขนขยะชนิดอัดทาย  - ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทายหมายเลขทะเบียน 150,000      เทศบาลฯ กอง 6

หมายเลขทะเบียน 82-8363 82-8363 ขอนแกน สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม  - จัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 100,000      เทศบาลฯ กอง 7

สาธารณสุขฯ

รวม 490,000      

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย  - จัดอบรมผูประกอบการคาในตลาดปฏิบัติได 50,000        ในเขต กอง 10

ใสใจสิ่งแวดลอม ถูกตองในดานสุขลักษณะของการจําหนาย เทศบาล สาธารณสุขฯ

อาหาร

2 โครงการชาวบานไผ รวมใจลดการใช  - ผูประกอบการ / ประชาชนลดการใชน้ํามัน 30,000        ในเขต กอง 3

น้ํามันทอดซ้ํา ทอดซ้ําที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - ผูประกอบการ/ประชาชน ไมเททิ้งน้ํามัน

ทอดซ้ําลงสูสิ่งแวดลอม เชนรองระบายน้ํา

3 โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุข  - ออกหนวยบริการในชุมขนเขตเทศบาล 100,000      ในเขต กอง

ผสมผสาน (เชิงรุก) ทั้ง 39 ชุมชน เทศบาล สาธารณสุขฯ

4 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  - สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 100,000      ในเขต กอง 17

ติดตอในสัตว เทศบาล สาธารณสุขฯ

5 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตว  - พนักงานฆาสัตวในโรงฆาสัตว จํานวน 4 คน 345,600      โรงฆาสัตว กอง

มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

6 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเหลือ  - อุดหนุนในกิจกรรมการบริจาคโลหิตของ 10,000        ในเขต กอง

เพื่อนมนุษย อําเภอบานไผ  เทศบาล สาธารณสุขฯ

7 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ  - เงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ 20,000        ในเขต กอง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส เทศบาล สาธารณสุขฯ

8 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  - สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. 585,000      ในเขต กอง

การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 39 ชุมชนๆ ละ 15,000  บาท เทศบาล สาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  - กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง 1,393,200   ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบานไผ บานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

10 โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ  -ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000      ในเขตและ กอง 21

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  นอกเขต สาธารณสุขฯ

การฝกอบรม โดยมีคาใชจาย  ดังนี้ คาจางเหมา เทศบาล

รถยนต คาที่พัก  คาสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยง  คาของ

ที่ระลึก  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ

ประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ 

คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คากระเปาเอกสาร 

คาจางเหมาทําเกียรติบัตร โลรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ

11 โครงการตําบลสุขภาวะ  -ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 100,000      ในเขต กอง 29

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  เทศบาล สาธารณสุขฯ

การฝกอบรม โดยมีคาใชจาย  ดังนี้ คาจางเหมา

รถยนต คาที่พัก  คาสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยง  คาของ

ที่ระลึก  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ

ประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ 

คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คากระเปาเอกสาร 

คาจางเหมาทําเกียรติบัตร โลรางวัล คาใชจายอื่นๆ  

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

12 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000        ในเขตและ กอง 19

ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน นอกเขต สาธารณสุขฯ

การฝกอบรม การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ เทศบาล

 โดยมีคาใชจายดังนี้  คาจางเหมารถยนต คาที่

พัก คาสถานที คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาของที่ระลึก คาพิธีการ

คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ ประกอบการฝก

อบรม คาปายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร

สิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

13 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 100,000      ในเขต กอง 31

 - สถานที่ตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม รณรงค

และประชาสัมพันธใหประชาชนใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น  คาจางเหมาทําสัญลักษณ

การใชจักรยาน จุดจอดจักรยานในจุดตางๆ โดย

มีคาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่มผูใชจักรยาน คาวัสดุ

อุปกรณในการจัดอบรม คาเอกสารคูมือ ฯลฯ 

และ คาใชจายที่จําเปนตามโครงการ
รวม 3,063,800   

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชน  - มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเยาวชนเพื่อ 30,000        ในเขต กอง 3

คุมครองผูบริโภค ดําเนินการดานงานคุมครองผูบริโภคใน เทศบาล สาธารณสุข

โรงเรียน

2 โครงการจางเหมาเวรยามดูแลศูนย  - จางเหมาเวรยามดูแลศูนยบริการสาธารณสุขฯ 86,400        ศูนยบริการฯ กอง

บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 คน สาธารณสุขฯ

3 โครงการจางเหมาบุคลากรทําความ  - จางเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคาร 86,400        ศูนยบริการฯ กอง

สะอาดอาคารศูนยบริการฯและดูแลเครื่อง ศูนยบริการฯ และดูแลเครื่องมือเครื่องใชให สาธารณสุขฯ

มือเครื่องใชใหปราศจากเชื้อประจําศูนย ปราศจากเชื้อประจําศูนยฯ จํานวน 1 อัตรา

บริการฯ

4 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติการการแพทย  - จางเหมาผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 777,600      ศูนยบริการฯ กอง

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 9 คน สาธารณสุขฯ

5 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณการแพทย  - จัดซื้อตูเก็บอุปกรณการแพทยจํานวน 1 หลัง 5,000           ศูนยบริการฯ กอง 5

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ

6 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารประจําหนวย  - จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง 5,000           ศูนยบริการฯ กอง 5

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ

รวม 990,400      

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน  - จัดกิจกรรมพอดีเดน 100,000      หองประชุม กอง 4,

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม  - จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประชา สาธารณสุขฯ 11

พระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมถวายพระพร เมืองไผ

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง  - จัดกิจกรรมแมดีเดน 100,000      หองประชุม กอง 11

เจาสิริกิติ์พระบรมราชินรนาถ เนื่องใน  - จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประชา สาธารณสุขฯ

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมถวายพระพร เมืองไผ

3 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบ  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 39 ชุมชน 50,000        ในเขต กอง 5

ชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน และผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง เทศบาล สาธารณสุขฯ

รวม 250,000      

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวม  - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 420,000      ในเขต กอง

ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและ เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการฯ เทศบาล สาธารณสุขฯ

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน และเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่นจากการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปดกวาด

ถนนสายหลักในชุมชน   และคาใชจายอื่นๆ

รวม 420,000      

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร  - จางบุคคลจํานวน 1 คน ทําความสะอาด 86,400        กอง กอง

กองสาธารณสุขฯ อาคารกองสาธารณสุขฯ รวมถึงหองสุขา สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

ทั้งหมด ในอาคารรวมพื้นที่ประมาณ 560 ตรม.

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 69,000        ศูนยบริการฯ กอง

พรอมติดตั้ง บีทียู จํานวน 3 เครื่อง สาธารณสุขฯ

รวม 155,400      

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอสม. สาธารณสุข 100,000      ใน/นอกเขต กอง 12 7 12 26

สาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 215 คน เทศบาล สาธารณสุขฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  

การฝกอบรม โดยมีคาใชจาย  ดังนี้ คาจางเหมา

รถยนต คาที่พัก  คาสถานที คาเบี้ยเลี้ยง  คาของ

ที่ระลึก  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ

ประกอบการฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ 

คาถายเอกสารสิ่งพิมพ คูมือ อสม. คากระเปา

เอกสาร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการทัศน

ศึกษาดูงานและการฝกอบรม
รวม 100,000      

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน



99

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(ผด.2)

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 50,000        กอง กอง 10

สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม  - จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ๊นเตอร 69,900        กอง กอง 10

เครื่องปริ๊นเตอร จํานวน 3 ชุด สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

3 โครงการจางเหมาบุคลากรเพื่อไปฏิบัติ  - จางเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาล 86,400        งานบริการฯ กอง

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม และอนามัยสิ่งแวดลอม ในตําแหนงเจาพนักงาน สาธารณสุขฯ

ตําแหนงเจาพนักงานบันทึกขอมูล บันทึกขอมูล จํานวน 1 คน

4 โครงการเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 50,000        ศูนยบริการฯ กอง 3

คารักษาพยาบาลและเวชภัณฑศูนย มีบัญชีเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาล สาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบานไผ และเวชภัณฑ

รวม 256,300      

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตร 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 1 0.42 150,000          0.21 กองสวัสดิการฯ

จําหนายสินคามากขึ้น

รวม 1 0.42 150,000         0.21

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  สินคา ตามความตองการของตลาด

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด 2 0.83 70,000            0.10 กองสวัสดิการฯ

รวม 2 0.83 70,000            0.10

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 8 3.33 1,420,000       1.99 กองสวัสดิการฯ

รวม 8 3.33 1,420,000       1.99

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 12 5.00 1,475,000       2.07 กองสวัสดิการฯ

รวม 12 5.00 1,475,000       2.07

ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 1 0.42 50,000            0.07 กองสวัสดิการฯ

รวม 1 0.42 50,000            0.07

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1 0.42 23,000            0.03 กองสวัสดิการฯ

รวม 1 0.42 23,000           0.03

รวมทั้งสิ้น 24 10.42 3,165,000       4.48

(ผด.1)

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะ  - เพื่อเปนคาจัดอบรม คาประชุม  คาลงทะเบียน 150,000 39 ชุมชน กอง 19

ดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ คาสถานที่ คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจาย

อื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ

รวม 150,000

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  สินคา ตามความตองการของตลาด

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสรางเครือขายเพื่อพัฒนา เพื่อเปนคาจัดอบรม คาวัสดุอุปกรณ  คาเวที  20,000 39 ชุมชน กอง 3

ทักษะแรงงาน พิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่  คาอาหาร สวัสดิการฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถายเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับโครงการ

2 โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับ เพื่อเปนคาจัดอบรม คาวัสดุอุปกรณ  คาเวที  50,000 39 ชุมชน กอง 20

มาตรฐานสินคาชุมชน พิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่  คาอาหาร สวัสดิการฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถายเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับโครงการ

รวม 70,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



103

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู เพื่อเปนคาจัดอบรม คาวัสดุอุปกรณ  คาเวที 50,000 39 ชุมชน กอง 17

วัยผูสูงอายุ พิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่  คาอาหาร สวัสดิการฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถายเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับโครงการ

2 โครงการเรารักบานไผ เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่  คาจัดสถานที่ คาเวที 150,000 39 ชุมชน กอง 12

เครื่องเสียง เครื่องเสียงประกวด คาเงินรางวัล สวัสดิการฯ

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ

3 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการแขงขัน 280,000 39 ชุมชน กอง 23

คาพิธีเปด-ปด คารางวัล คาอาหาร  คาอาหาร สวัสดิการฯ  -

วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม 24

ระหวางการแขงขัน คาจัดประชุมเพื่อเตรียม

การแขงขัน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

คาพาหนะในการฝกแขงขัน  คาเชาเครื่องเสียง

4 โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อเปนคาจัดอบรม คาวัสดุอุปกรณ  คาเวที 50,000 39 ชุมชน กอง 23

เครื่องเสียง  พิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวาง สวัสดิการฯ

และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาถาย

เอกสาร  คากระเปาเอกสาร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงค คาอาหาร 50,000 39 ชุมชน กอง 17

เยาวชน  สตรี  และความรุนแรงใน คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดอบรม คาวัสดุ สวัสดิการฯ

ครอบครัว อุปกรณ คาเวท-ีเครื่องเสียง คาสมนาคุณ

วิทยากร คาถายเอกสาร คากระเปาเอกสาร

และคาอื่น ๆ ที่จําเปน

6 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัย เพื่อจายเปนคาใชจายกิจกรรมสงเคราะหครอบครัว 700,000 39 ชุมชน กอง

พิบัติและปญหาความเดือดรอน ยากจน ผูประสบปญหาความเดือดรอน  ยากจน  สวัสดิการฯ

และผูดอยโอกาส และดอยโอกาส

7 โครงการสงเคราะหเครืองกันหนาวแก เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกผูดอยโอกาส 100,000 39 ชุมชน กอง

ผูดอยโอกาส เชน เสื่อกันหนาว  ผาหม  ถุงมือ  ถุงเทา หมวก สวัสดิการฯ

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริม 40,000 39 ชุมชน กอง 18

ผูสูงอายุ  คนพิการ  ในเขตเทศบาลเมือง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ สวัสดิการฯ

บานไผ เปนคาอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาเวที พิธีเปด-ปด

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา

คุณวิทยากร คาถายเอกสาร คาอื่น ๆ ที่จําเปน

รวม 1,420,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม คาวัสดุ-อุปกรณ 20,000 39 ชุมชน กอง 28

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขต คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาพิธีเปด-ปด สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาใชจายอื่นที่จําเปน

2 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชน  - เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและ 30,000 39 ชุมชน กอง 15

เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ สวัสดิการฯ

คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุ

สําหรับบันทึกประมวลผลขอมูลและอุปกรณ

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งพิมพ

คาวัสดุเผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม

คาใชจายอื่นที่จําเปน

3 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกร  - เพื่อเปนคาจัดประชุม คาวัสดุ-อุปกรณ 130,000 39 ชุมชน กอง

ภาคประชาชน คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและ สวัสดิการฯ

เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร

คาใชจายอื่นที่จําเปน

4 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  - เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาจัดสถานที่ 100,000 ในเขต กอง 20

คาเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงประกวด เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาเงินรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน คาใชจายอื่นที่จําเปน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม คาเชาสถานที่ 20,000 39 ชุมชน กอง 24

คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสาร คาเขาเลม สวัสดิการฯ

เอกสาร คากระเปาเอกสาร  คาอหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร

คาพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเปน

6 โครงการแกไขปญหาความยากจน  - เพื่อจายเปนคาจางเด็กนักเรียน นักศึกษา 265,000 เทศบาล กอง

ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน เมืองบานไผ สวัสดิการฯ

7 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค  - เพื่อจายเปนคาจัดประชุม คาจัดอบรม 30,000 39 ชุมชน กอง 9

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  คาพิธีเปด-ปด สวัสดิการฯ

คาจัดสถานที่  คาเวท-ีเครื่องเสียง คาเงินรางวัล

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาพาหนะ

คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค

คาใชจายอื่นที่จําเปน

8 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตาม  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาจัดอบรม 150,000 39 ชุมชน กอง 28

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาจัดประชุม คาใชจยการดูงาน คาทัศนศึกษา สวัสดิการฯ  -

ทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ดูงาน คาสถานที่ พิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ 29

คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายอื่นที่จําเปน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



107

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการฝกอบรมและสาธิตการผลิตน้ํามัน  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม  คาลงทะเบียน 30,000 39 ชุมชน กอง 21

ไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดซ้ํา คาจัดประชุม คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ สวัสดิการฯ

คาพิธีเปดด-ปด  คาพาหนะ คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายอื่นที่จําเปน

10 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ  - เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 30,000 39 ชุมชน กอง

ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ในหนวยเลือกตั้ง คาอาหาร  คาอาหารวางและ สวัสดิการฯ

บานไผ คาจัดอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปน

11 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  - เพื่อจายเปนคาที่พัก  คาจัดประชุม  คาจัด 250,000 ในเขตและ กอง 24

เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําคณะ อบรม คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ พิธีเปด-ปด นอกเขต สวัสดิการฯ  -

กรรมการชุมชน และองคกรในเขต คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร เทศบาล 26

เทศบาลเมืองบานไผ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง

คาใชจายอื่นที่จําเปน

12 โครงการไผแสนกอ  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม คาจัดสถานที่ 100,000 39 ชุมชน กอง 13

คาเวที เครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ  คาเงิน สวัสดิการฯ

รางวัล ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาถายเอกสาร

คาใชจายอื่นที่จําเปน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูปวยโรคเอดส  ผูดอย 270,000 ในเขต กอง

ผูดอยโอกาสในสังคม โอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

วาดวยการจายเงินสงเคาระหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  45   คน   

คนละ 500  บาท/เดือน

  

14 โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการ  เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ใหแกสมาชิก 100,000 ในเขต กอง

ชุมชน เชน สวัสดิการเกี่ยวกับเด็ก สุขภาพ การศึกษา อาชีพ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/

ว2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  เรื่อง  

แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 รวม 1,475,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่  - เพื่อจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและ 50,000 39 ชุมชน กอง

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสาร สวัสดิการฯ

คาใชจายอื่นที่จําเปน

รวม 50,000

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 23,000 เทศบาลฯ กอง 11

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง สวัสดิการฯ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม 23,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวทางดวยวัสดุผสมแอสฟลท ความหนา 999,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง

งานเสริมผิวแอสฟลท ไมนอยกวา 40 มม. บนผิวทางเดิมเต็ม หมายเลข 2 ขอนแกนที่ 3

คันทางและตีเสนจราจร กม.293+000- (บานไผ)

243+250 (งานจางเหมา)

2 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวทางดวยวัสดุผสมแอสฟลท ความหนา 999,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง

งานเสริมผิวแอสฟลท ไมนอยกวา 40 มม. บนผิวทางเดิมเต็ม หมายเลข 2 ขอนแกนที่ 3

คันทางและตีเสนจราจร กม.293+475- (บานไผ)

293+725 (งานจางเหมา)

3 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวทางดวยวัสดุผสมแอสฟลท ความหนา 999,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง

งานเสริมผิวแอสฟลท ไมนอยกวา 40 มม. บนผิวทางเดิมเต็ม หมายเลข 23 ขอนแกนที่ 3

คันทางและตีเสนจราจร กม.6+200- (บานไผ)

6+400 (งานจางเหมา)

4 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวทางดวยวัสดุผสมแอสฟลท ความหนา 999,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง

งานเสริมผิวแอสฟลท ไมนอยกวา 40 มม. บนผิวทางเดิมเต็ม หมายเลข 23 ขอนแกนที่ 3

คันทางและตีเสนจราจร กม.6+950- (บานไผ)

7+150 (งานจางเหมา)

รวม 3,996,000   

(ผด.2)

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ)  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 การศึกษาอาชีพเสริม  -เพื่อใหกลุมเปาหมายเด็กออกกลางคันเกิด 40,000        ศรช.เจาเงาะ กศน. อ.บานไผ

หลักสูตรระยะสั้นใหเด็ก ทักษะที่ดีตอการประกอบอาชีพ และเปนแนว สัมพันธ (กศน.ต.ในเมือง)

ออกกลางคัน ทางสรางรายไดเสริมใหแกเด็กออกกลางคัน

(โครงการชางไฟฟาเบื้องตน)  -เพื่อใหกลุมเปาหมายเด็กออกกลางคัน

สรางรายไดเสริมใหแกเด็กออกกลางคัน

2 การศึกษาตามหลักของ  -เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ 20,000        ศรช.เจาเงาะ กศน. อ.บานไผ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมพันธ (กศน.ต.ในเมือง)

(โครงการเลี้ยงไกพันธุ  -เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถขยายผล

พื้นเมือง) ตอยอดจากสิ่งที่ไดรับเพื่อความยั่งยืน

3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  -เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ 40,000        ศรช.เจาเงาะ กศน. อ.บานไผ

และชุมชน (ศึกษาดูงาน) ที่ดีในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สัมพันธ (กศน.ต.ในเมือง)

(โครงการอบรมการอนุรักษ  -เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถนําความรู

พลังงานและสิ่งแวดลอม) ที่ไดไปปรับใชใหกับตนเอง สังคม ชุมชน

ไดเปนอยางดี

4 กลุมผูสูงอายุ การศึกษาเพื่อ  -เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ 30,000        ศรช.เจาเงาะ กศน. อ.บานไผ

พัฒนาทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีตอการดูแลตนเองและผูสูงอายุ สัมพันธ (กศน.ต.ในเมือง)

(โครงการสงเสริมการดูแล ในครอบครัว

สุขภาพผูสูงอายุ)  -เพื่อใหสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง

และยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได

รวม 130,000      

(ผด.2)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.ตําบลในเมือง)
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการหมูบานชุมชน เปาหมายประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 50,000        ในพื้นที่เขต สถานีตํารวจ

และมวลชนสัมพันธตาน เมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน เทศบาลฯ ภูธรบานไผ

ยาเสพติด ประจําป 2559 จํานวน 250 คน เขารวมทําการอบรม

ตามโครงการฯ

2 โครงการขับเคลื่อนการปองกัน เปาหมายโรงเรียน สถานศึกษา ในเขตเทศบาล ของหนวย โรงเรียน สถานีตํารวจ

ปราบปรามอาชญากรรม เมืองบานไผ  จํานวน 5 โรงเรียน สถานศึกษา ภูธรบานไผ

ยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นที่เขต

ประจําปงบประมาณ 2559 เทศบาลฯ

รวม 50,000        

(ผด.2)

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สถานีตํารวจภูธรบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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