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จัดทําโดย 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ   

กองวิชาการและแผนงาน 



คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองบานไผ  ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  

(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  ซึ่งกําหนดใหแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 

หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน 
 

    สําหรับแผนการดําเนินงาน น้ัน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ

น้ัน แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณน้ัน ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ

จําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อ

สิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

  คณะผูบริหารหวังเปนอยางย่ิงวาโครงการตางๆ ที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงาน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.25 60  เทศบาลเมืองบานไผ  จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 

ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  สําเร็จไดดวยดีเปนประโยชนตอ

ประชาชนทําใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงค  คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของ

เทศบาลเมืองบานไผ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด 

 

 

                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

1. บทนํา 

                เทศบาลเมืองบานไผ ไดรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองบานไผ หนวย

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภา ค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แลวจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 60  เพ่ือใชเปนแผนการดําเนินงานจริงของ

เทศบาลเมืองบานไผ  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

  แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่แสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประจําปงบประมาณ น้ัน   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  ซึ่งกําหนดให แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน

สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน 

    สําหรับแผนการดําเนินงาน น้ัน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณน้ัน แผนการ

ดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ัน ทําให

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    

มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/

โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงาน  เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการ ติดตามการดําเนิน งานและ

การประเมินผล ดังน้ัน แผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทําดังน้ี 

  1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ 

  2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

  3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง

การดําเนินงานจริง 

  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  5. จะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
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สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ปงบประมาณน้ัน 

  6. การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจผูบริหารทองถิ่น 

 
 

 

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  1. เปนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

ดําเนินการในปงบประมาณน้ัน 

  2. เปนเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณน้ัน 

  3. แนวทางในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

  4. มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานอ่ืน 

  5. ใชเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน

โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 

  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหงน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน

อ่ืน ๆ  ท่ีตองการดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

  ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดย

พิจารณา จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น 
 

  ขั้นตอนที่ 3 เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 

  ขั้นตอนที่ 4 พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือให

ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศใชตอไป 
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รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 
 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน ๆ 

ประกาศใช 

  ขั้นตอนที่ 5 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

  เมื่อผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  ใหปดประกาศแผนการ

ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  เพ่ือใหประชาชนทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย

สามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 
 

1. คณะกรรมการสนับสนุน 

    การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
 

2. คณะกรรมการสนับสนุน 

    การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น     
 

3. คณะกรรมการสนับสนุน 

    การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 
 

5. ผูบริหารทองถิ่น 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  จะตอง จัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
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สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่จองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ปงบประมาณน้ัน 

  

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  1. เปนเครื่องมือของผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  2. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  3. สามารถใหวัดผลสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ

ไดอยางแทจริง 

  4. สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไป 

  5. ชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงาน  มีทิศทางและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด สามารถ

ควบคุมการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6. การดําเนินงานมีความตอเน่ืองกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในการปฏิบัติงานเกิดการ

ประสานงานที่ดี กิจกรรมตางๆ  ที่วางแผนไวบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  และลดความซ้ําซอนในงานแตละฝายของ

องคกร 

  7. เพ่ือความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

  8. แสดงถึงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป 

  9. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปน้ัน 

  

 10. ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณน้ันๆขององคกร มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

 11. ทําใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น  
 

 แผนการดําเนินงานน้ัน  จะมีสอดรับกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 25 60  ดวยการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  มาบรรจุไวในแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 60 เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ต้ังไว ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ประกอบ

กับไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  และคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือรวมกันจัดทําและพิจารณาแผนการดําเนินงาน พรอมนําเสนอขออนุมัติจาก

ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบฯ  อันเปนการยกระดับขีดความสามารถขององคกรในการบริหาร

ราชการทองถิ่น  ภายใต วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบานไผ  “เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  

กาวไกลสูอาเซียน” 
 

 

 

วิสัยทัศน (Vision)  

“เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน” 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาศักยภาพเมืองบานไผใหสอดคลองกับกับการพัฒนาโดยมุงเนนทางเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอยางย่ังยืน สังคมมีสุข 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม 

4. พัฒนารายไดของเทศบาล ใหสามารถพ่ึงตัวเองไดมากขึ้น 

5. พัฒนาสมรรถนะขององคกรใหมีขีดความสามารถสูง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   

ยุทธศาสตรที่ 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

     เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 ยุทธศาสตรที่  8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ  

                                 จําหนายสินคามากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด  

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ  

  ของตลาด  

ยุทธศาสตรที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม   

                    เพื่อการอาศัยที่ย่ังยืน   



 6 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง  และเพ่ิม 

                                       พ้ืนที่สีเขียว 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ  

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน  

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที ่7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขาย  

                                           พัฒนาเมือง  

ยุทธศาสตรที ่8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล  

ยุทธศาสตรที ่9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพือ่การบริการประทบัใจ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล  

ยุทธศาสตรที ่10 การพัฒนาบคุลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

      และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรที ่11 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 

********************************** 
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(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.56 150,000       0.16 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 0.56 150,000      0.16

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.56 50,000         0.05 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 0.56 50,000        0.05

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.56 300,000       0.31 สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 30,000         0.03 สาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 10 5.59 1,820,000     1.89 กองชาง, กองสาธารณสุขฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 10.61 8,462,000     8.80 กองชาง

รวม 31 17.32 10,612,000  11.04

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา 31 17.32 26,253,100   27.31 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.12 240,000       0.25 กองการศึกษา

รวม 33 18.44 26,493,100  27.56

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
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(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 6.15 1,225,000     1.27 สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา 2 1.12 99,000         0.10 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.23 355,000       0.37 กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา 3 1.68 500,000       0.52 กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข 10 5.59 2,332,000     2.43 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห 3 1.68 790,000       0.82 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 4 2.23 36,376,200   37.84 กองสวัสดิการฯ, กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.12 200,000       0.21 กองสวัสดิการฯ

รวม 39 21.79 41,877,200  43.56

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 3.91 550,000       0.57 สํานักปลัดฯ, กองวิชาการฯ

แผนงานสาธารณสุข 4 2.23 300,000       0.31 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.56 20,000         0.02 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 5.59 2,950,000     3.07 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 1 0.56 100,000       0.10 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศึกษา 1 0.56 100,000       0.10 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2.79 1,705,000     1.77 กองการศึกษา
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(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

รวม 29 16.20 5,725,000    5.96

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.56 438,000       0.46 กองคลัง, กองสาธารณสุขฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1.68 165,000       0.17 กองคลัง

รวม 4 2.23 603,000      0.63

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 70,000         0.07 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.56 100,000       0.10 กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.23 300,000       0.31 สํานักปลัดฯ, กองวิชาการฯ

แผนงานการศึกษา 2 1.12 154,000       0.16 กองการศึกษา

รวม 8 4.47 624,000      0.65

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 3.35 990,000       1.03 สํานักปลัดฯ,กองวิชาการฯ,กองคลัง

แผนงานการศึกษา 1 0.56 400,000       0.42 กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 600,000       0.62 กองสาธารณสุขฯ

รวม 8 4.47 1,990,000    2.07

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 7.82 4,320,100     4.49 สํานักปลัดฯ,กองวิชาการฯ,กองคลัง
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(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนงานการศึกษา 1 0.56 600,000       0.62 กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 300,000       0.31 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 7 3.91 2,778,000     2.89 กองชาง, กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.12 13,500         0.01 กองสวัสดิการสังคม

รวม 25 13.97 8,011,600    8.33

รวมทั้งสิ้น 179 100 96,135,900  100
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ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ 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 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดาน  - เพื่อเปนคาจัดอบรม คาประชุม  คาลงทะเบียน 150,000 ในเขต/ กอง

อาชีพและพัฒนารายไดชุมชนในเขตเทศบาล คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ นอกเขต สวัสดิการฯ

เมืองบานไผ วิทยากร คาสถานที่ คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร เทศบาลฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถายเอกสาร

และสิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับ

โครงการ

รวม  1  โครงการ 150,000

                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

 เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  สินคา ตามความตองการของตลาด

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงกา 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 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูที่ผานการ  - เพื่อเปนคาจัดอบรม คาประชุม คาลงทะเบียน 50,000        ในเขต กอง

บําบัดฟนฟูยาเสพติด คาเชาสถานที่ คาวัสด-ุอุปกรณ  คาถายเอกสาร เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

และสิ่งพิมพ คาเขาเลมเอกสาร คากระเปา

เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่น ๆ

รวม  1  โครงการ 50,000       

                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการจัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิม  - ซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติติดตั้งหนาสํานักงาน 300,000     ภายใน สํานักปลัดฯ

พระเกียรติหนาสํานักงานเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ซุม สํานักงาน

เมืองบานไผ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น) เทศบาล

รวม  1  โครงการ 300,000    

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการสงเสริมการปลูกกลวย  - จัดอบรมใหความรูแนะนําดานวิชาการการ 30,000       ในเขต กอง

ไทยในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกรอน ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช เทศบาล สาธารณสุขฯ 5

ประโยชนจากตนกลวยในการลดภาวะโลกรอน

 - จัดกิจกรรมปลูกกลวยภายในชุมชน 39 ชุมชน

รวมทั้งสิ้น 30,000      

                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการเปลี่ยนโคมและหลอด เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเปลี่ยนโคมและ 500,000     ในเขต กองชาง

ไฟฟาประหยัดพลังงาน ชนิด LED หลอดไฟฟา ประหยัดพลังงาน ชนิด LED ทําการ เทศบาลฯ

เปลี่ยนโคมและหลอด ไฟฟาประหยัดพลังงาน ชนิด 

LED จํานวนไมนอยกวา 180 โคม 

2 การไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขต 500,000     ภายในเขต กองชาง

อําเภอบานไผ เทศบาลตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ เทศบาลฯ

แจงรายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการ

อุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ

3 การประปาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 500,000     ภายในเขต กองชาง

อําเภอบานไผ ตามที่การประปาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ แจงราย เทศบาลฯ

ละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุน

เพื่อดําเนินการอื่นๆ

4 คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสื่อม  เพื่อจายเปนคาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 100,000     กองชาง กองชาง

โทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะ เนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง 

5  โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตามและประเมิน 50,000       กองชาง กองชาง

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย ผลการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และสิ่งปฏิกูล เชน การวิเคราะหปริมาณและองคประกอบของขยะ

มูลฝอยการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินและน้ําผิวดิน

การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของจากการ

ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  - ประชาชนมีการลดคัดแยก และมีการนําขยะ 20,000       ในเขต กอง

ในชุมชน มูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม เทศบาล สาธารณสุขฯ 10

7 โครงการจัดการขยะอันตราย  - อบรมใหความรูแกกลุมเยาวชนในสถานศึกษา 60,000       ในเขต กอง

ในชุมชน 2 โรงเรียน จํานวน 300 คน เทศบาล สาธารณสุขฯ 26

 - กิจกรรมขยะอันตรายแลกไขใน 39 ชุมชน

8 โครงการทอดผาปาขยะ  - จัดทอดผาปาสามัคคีดวยขยะรีไซเคิล 40,000       วัดในเขต กอง

ณ วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ 15

9 โครงการเรารักษบานไผรักษ  - จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดานสิ่งแวดลอม 30,000       ในเขต กอง 2 30

สิ่งแวดลอม  - สรางจิตสํานึกการอนุรักษแกเยาวชนทองถิ่น เทศบาล สาธารณสุขฯ

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอย

และน้ําเสีย และสรางความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของ

กับขยะมูลฝอยและน้ําเสีย

 - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

10 โครงการหนาบาน นามอง  - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดภาย 20,000       ในเขต กอง

ในเขตเทศบาล เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาดหนาบาน นามอง  

รวม  10  โครงการ 1,820,000  

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล.  พรอม 655,000     ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนเจนจบทิศ  ซอย 9  เจนจบทิศ

ซอย 9 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไป

ทางทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

2.00 เมตร ยาวประมาณ 123.00  เมตร หนา 0.15

 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 246.00 ตารางเมตร

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง  0.40  เมตร  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

ประมาณ 10.00  เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขาง  ยาวประมาณ 246.00 เมตร  

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 152,000     ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนขนมจีน  ขนมจีน2000

ถนนขนมจีน ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ซอยแยกถนนขนมจีน โดยเริ่มจากถนนขนมจีนไปทาง

ทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน  ค.ส.ล. กวาง 1.50

เมตรยาวประมาณ 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 75.00 ตารางเมตร 

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรัง  กวางตามสภาพ 

พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของโครงการ



15

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.  

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.   

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 50.00 เมตร   

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนค.ส.ล.ถนนยิ่งยง 101,000     ชุมชนยิ่งยง กองชาง

ถนนยิ่งยง ซอย 12 ซอย 12 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย12

โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก ไปทิศตะวันออก  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00  เมตร  

ยาวประมาณ 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร  พื้นทางเดิม

ปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ   

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน 79,000       ชุมชน กองชาง

หนองลุมพุก ซอย 13 หนองลุมพุก ซอย 13  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนองลุมพุก

ถนนหนองลุมพุก ซอย13 โดยเริ่มจากถนนหนองลุมพุก 

ซอย 11 ไปทิศเหนือ ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

2.00 เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 140.00ตารางเมตร

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน 420,000     ชุมชน กองชาง

หนองลุมพุก ซอย 15 หนองลุมพุก ซอย 15  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนองลุมพุก

ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 โดยเริ่มจากแยกหนองลุมพุก

ซอย 1 ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทําการกอสรางถนน

ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 750.00 

ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม 431,000     ชุมชนกกแดง กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ซอยหลังศาลา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลังศาลา ทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนน

แจงสนิท ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร ยาว

ประมาณ 123.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล.ไมนอยกวา  307.50 ตารางเมตร พื้นทางเดิม

ปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  พรอมทอ

ระบายน้ํา  ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก  

ยาวประมาณ 123.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 323,000     ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 ศรีบุญเรือง

ศรีบุญเรือง ซอย 1  (ดานทิศใต) (ดานทิศใต) ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 โดยเริ่ม

จากถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ ถึงถนน

ศรีบุญเรือง ซอย 1 ทําการกอสรางถนน  ค.ส.ล. 

กวาง 1.50 เมตร  ยาวประมาณ 110.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 165.00 

ตารางเมตร ทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักยาวประมาณ 110.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,890,000   ชุมชน กองชาง

ซอยชาโพธิ์พัฒนา ซอยชาโพธิ์พัฒนา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โนนสะอาด

ซอยชาโพธิ์พัฒนา โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทาง

ทิศตะวันออก ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัด

แรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก  

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

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ  

900.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 253,000     ชุมชน กองชาง

 ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ ซอยเพียรแกวอุทิศ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  บานไผเกา

ซอยเพียรแกวอุทิศ โดยเริ่มจากถนนศรีชมมอญ ซอย 2 

ไปทางทิศตะวันออก ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.

อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 120

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 589,000     ชุมชน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยสมประสงค ซอย 3 ซอยสมประสงค ซอย 3  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา สมประสงคฯ

ค.ส.ล.ซอยสมประสงค ซอย 3 โดยเริ่มจากซอยศาลเจา

ไปทางทิศใต ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง

ชั้น 3ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ  

268.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 357,000     ชุมชน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ศรีบุญเรือง

ค.ส.ล.ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 โดยเริ่มงจากแยกถนน

ศรีบุญเรืองไปทางทิศตะวันตก ทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.  ทุกระยะประมาณ 10.00 

 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 170.00  เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 504,000     ชุมชน กองชาง

ค.ส.ล แยกซอย 13 ไปซอย 17 แยกซอย 13 ไปซอย 17 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา หมูสี่พัฒนา

ค.ส.ล. แยกซอย 13  ไปซอย 17  โดยเริ่มจากถนน

บานเกิ้ง ซอย 13 ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 

 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 240.00  เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. 273,000     ชุมชน กองชาง

ค.ส.ล. บานเกิ้ง ซอย 9 บานเกิ้ง ซอย 9  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บานขาพัฒนา

บานเกิ้ง ซอย 9 โดยเริ่มจากถนนศรีบุญเรือง  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงถนนศรีบุญเรือง  ซอย 1 โดย

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพัก  ยาวประมาณ 130.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

14 โครงการขยายผิวจราจรหนา เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียน 840,000     ชุมชน กองชาง

โรงเรียน ขก.10  ถึงหนาโรงเรียน ขก.10 ถึงหนาโรงเรียน ขก.5ทําการทุบทางเทาเดิมแลว อยูเย็นเปนสุข

ขก.5 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร หรือตาม

สภาพ ยาวประมาณ 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 775.00 ตารางเมตร 

พรอมเทคันหินทําทางเทาใหม  รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด  

15 โครงการขยายผิวจราจรหนา เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายผิวหนาโรงเรียน 130,000     ชุมชน กองชาง

โรงเรียนพระกุมารเยซู พระกุมารเยซู ทําการทุบทางเทาเดิมแลวทําการกอสราง อยูเย็นเปนสุข

ถนน  ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาว

ประมาณ 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 116.00 ตารางเมตร พรอมเทคันหิน

ทําทางเทาใหม  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

16 โครงการขยายผิวหนาโรงเรียน เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายผิวหนาโรงเรียนมหาไถ 400,000     ชุมชน กองชาง

มหาไถศึกษาบานไผ ศึกษาบานไผ ทําการกอสรางถนนค.ส.ล. กวาง 2.00 อยูเย็นเปนสุข

เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 185.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 370.00 

ตารางเมตร พรอมเทคันหินทําทางเทาใหม 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

17 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. พรอม 270,000     ชุมชนยิ่งยง กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(ชวงที่ชํารุด) ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8 

ถนนยิ่งยง ซอย 8 ทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8 โดยเริ่มจากผิวจราจร

และทอระบายน้ําสวนที่ชํารุดเดิม ไปจนถึงลําหวยทราย 

ทําการกอสรางถนนค.ส.ล.กวาง 3.50 เมตร ยาว

ประมาณ 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 165.00 ตารางเมตร  พื้นทางเดิม 

ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00เมตร 

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 50.00  เมตร 

พรอมกอสรางกําแพงปากทอ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 617,000     ชุมชน กองชาง

ซอยประปา 3 ประปา 3  ทําการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3  ประปาบานไผ

โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตทับผิวจราจร

เดิม โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศไปทางทิศตะวันออก 

จนสุดซอยกวางเฉลี่ย 3.50 - 4.00  เมตร ความยาว

ประมาณ 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,762 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 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

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -จายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขา 178,000     ชุมชน กองชาง

ทางเขาอางเก็บน้ําหวยทราย อางเก็บน้ําหวยทรายทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนทาง หวยทราย

เขาอางเก็บน้ําหวยทรายโดยทําการปูผิวจราจรแอสฟสท

ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยเริ่มจากเขตทางถนน

แจงสนิทไปทางทิศเหนือ กวางเฉลี่ย 3.00  เมตร 

ความยาวประมาณ  170.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05  

เมตร  หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนคอนกรีตไมนอยกวา 

510.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด 

รวม  19  โครงการ 8,462,000  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

1 โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ 200,000       ในเขต กอง

แสดงผลงานทางการศึกษา การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา เทศบาลฯ การศึกษา

คาจางเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมา

ยานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักสําหรับผูบริหารทองถิ่น, 

พนักงานครูเทศบาล, นักเรียน,พนักงานเทศบาล,พนักงานจางฯ 

ที่รวมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและรวมแขงขัน

ทักษะวิชาการ 

2 โครงการอบรมสัมมนาและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 100,000       ในเขตและ กอง

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร นอกเขต การศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และผูที่เกี่ยวของกับการ เทศบาลฯ

คณะกรรมการบริหารศูนย จัดการศึกษา โดยมีคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ เครื่อง

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เขียน อุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใบประกาศนีย

เมืองบานไผ บัตร คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คา

อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรใน

การฝกอบรมสัมมนาและการประชุมชี้แจงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษา คาวัสดุสํานักงาน คาของสัมนาคุณในการดู

งาน คาใชจายในพิธิเปดและปดการฝกอบรมและคาใชจายอื่น ๆ

แบบ ผด.                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

3 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดแกโรงเรียนเทศบาล 200,000       ในเขต กอง

ปรับปรุงหองสมุด บานไผ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072  

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

4 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ 50,000        ในเขตและ กอง

สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน เด็กปฐมวัย ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับการคัด นอกเขต การศึกษา

ศึกษาสังกัด อปท. เลือก ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 เทศบาลฯ

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

5 โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช 1,500,000    ในเขต กอง

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเปนฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ และโรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0893.3/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

6 โครงการสนับสนุนคากิจกรรม เพื่อสนับสนุนคาใชจายเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกโรงเรียน 613,400       ในเขต กอง

พัฒนาผูเรียน สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง นักเรียน ระดับประถมศึกษา เทศบาลฯ การศึกษา

(ป.1-6) ,มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

7 โครงการสนับสนุนคาเครื่อง เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน 404,600       ในเขต กอง

แบบนักเรียน สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง นักเรียนระดับอนุบาล, เทศบาลฯ การศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ตามหนังสือสั่งการ 

ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

8 โครงการสนับสนุนคาเครื่อง เพื่อสนับสนุนคาใชจายเปนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 390,900       ในเขต กอง

อุปกรณการเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง นักเรียนระดับอนุบาล, เทศบาลฯ การศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด 

ที่ มท 0893.3/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

9 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2,431,800    ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง นักเรียนระดับอนุบาล เทศบาลฯ การศึกษา

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0893.3/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

10 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อจายเปนสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา สําหรับ 135,000       ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัว) ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 3 แหง ขอมูลเด็กเล็ก เทศบาลฯ การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 1,700 บาทตอป

บานไผ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

11 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม 209,000       ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม (Top Up) โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เทศบาลฯ การศึกษา

Top Up) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6) และ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของ 40,000        ในเขต กอง

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง ๆ ละ 20,000 บาท เทศบาลฯ การศึกษา

13 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 100,000       ในเขต กอง

ในการพัฒนาแหลงเรียนรู สําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโรงเรียน เทศบาลฯ การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000  บาท 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 300,000       ในเขต กอง

ในการสงเสริมองคกรปกครอง ดีเดน ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท เทศบาลฯ การศึกษา

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 แหง ๆ ละ 50,000 บาท

ทางการศึกษาดีเดน ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม กิจกรรมรักการอาน 50,000        ในเขต กอง

สงเสริมกิจกรรมรักการอาน ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับการคัดเลือก เทศบาลฯ การศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

เมืองบานไผ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 33,600        ในเขต กอง

อินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 แหง ระบบ ADSL โรงเรียนละ เทศบาลฯ การศึกษา

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

17 โครงการสนับสนุนคาปจจัย เพื่อสนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนโรงเรียน 100,000       ในเขต กอง

พื้นฐานสําหรับนักเรียน สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เทศบาลฯ การศึกษา

ยากจน ระดับประถมศึกษา (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)  

18 โครงการสนับสนุนคาหนังสือ เพื่อสนับสนุนคาใชจายเปนคาหนังสือเรียน โรงเรียน 675,800       ในเขต กอง

เรียน สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง เทศบาลฯ การศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

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

19 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาวัสดุประกอบอาหารกลางวัน คาจางเหมา 3,460,000    ในและ กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประกอบอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน นอกเขต การศึกษา

ระดับอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาล

จํานวน 2 แหง ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2559 จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

20 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาวัสดุประกอบอาหารกลางวัน คาจางเหมา 1,249,500    ในเขต กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ประกอบอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก เทศบาล การศึกษา

เทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 3 แหง

ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2559 จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท

21 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน 1,657,600    ในเขต กอง

(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนใน เทศบาลฯ การศึกษา

เมืองบานไผ สังกัดเทศบาล ฯ จํานวน 2 แหง (ขอมูลจํานวนนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559  ภาคเรียนที่ 2/2559 และ

ภาคเรียนที่ 1/2560  เปนจํานวน 260 วัน (จํานวน 52

สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-อาทิตย) ตามหนังสือสั่งการ

ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

22 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น 3,175,200    ในเขต กอง

(นม) โรงเรียนสังกัด สพป. อนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เทศบาล การศึกษา

ขอนแกน เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.ขก.เขต 2) 

จํานวน 8 แหง (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2559) ภาคเรียนที่ 2/2559และภาคเรียนที่ 1/2560 

เปนจํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน 

เวนวันเสาร-อาทิตย) ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท0893.3/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

23 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก 488,700       ในเขต กอง

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 3 แหง เทศบาล การศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 

ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560

เปนจํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน 

เวนวันเสาร-อาทิตย) ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ที่ มท 0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

24 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ใหกับศูนย 350,000       ในเขต กอง

พัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนา พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 3 แหง ไดแก สไลดเดอร เทศบาล การศึกษา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง พรอมชิงชา จํานวน 4 ชุด บานคุณหนู (บานเดี่ยว) จํานวน

บานไผ 5 ชุด บานคุณหน(ูบานคู) จํานวน 4 ชุด ชุดมาโยก จํานวน 9

ชุด ชุดโยกเยก จํานวน 14 ชุด อุโมงคลอดจํานวน 3 ชุด

ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่

3 สิงหาคม 2559

25 โครงการกอสรางสระวายน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางสระวายน้ํา พรอมหลังคาคลุม เปน 800,000       ในเขต กอง

พรอมหลังคาคลุม อาคารสระวายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด5.00x10.00 ม.ลึกประมาณ และนอก การศึกษา

0.60-1.20 ม.ปูพื้นและผนังสระดวยกระเบื้องเซรามิค พื้นรอบ เทศบาล

เปน ค.ส.ล.และระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบประปา-สุขาภิบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลเมืองบานไผ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

26 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6,628,000    ในเขต กอง

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพป. ของโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 จํานวน 8 แหง เทศบาล การศึกษา

ขอนแกน เขต 2 (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559)

ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 200

วัน อัตราคนละ 20 บาท ไดแก โรงเรียนบานไผประถมศึกษา

โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์, โรงเรียนหนองลุมพุก,โรงเรียน

บานไผแสงทองประชาสรรค,โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ

โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ,โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ

โรงเรียนบานเกิ้ง

27 โครงการจัดการแขงขันทักษะ เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาวัสดุตกแตง       400,000       ในเขต กอง

ทางวิชาการและกิจกรรม รานนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ  เงินรางวัล  ของรางวัล  เทศบาลฯ การศึกษา

สงเสริมการอาน คาพิธีเปด-ปด  คาพิธีการ   คาใบประกาศนียบัตรคาเชา  

อุปกรณตางๆ ฯลฯ เปนคาเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ 

เชน กิจกรรมการกลาวสุนทรพจนการประกวดเลานิทานการ

ประกวดรองเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ  คาจางเหมา

เวทีเครื่องเสียง คาจางเหมาประดับตกแตงรานนิทรรศการ เชน

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  

ตัดสินการ ประกวดตาง ๆ และอื่น ๆ

28 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา 50,000        ในเขต/ กอง

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ทัศนศึกษาดูงานแกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึง นอกเขต การศึกษา

เมืองบานไผ บุคลากรกองการศึกษา เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ เทศบาล

คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิพม คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเชาเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

29 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมแก นักเรียน เยาวชนในเขต 100,000       ในเขต/ กอง

ดานศิลปะและดนตรี เทศบาลฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ นอกเขต การศึกษา

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายไวนิล คาปายชื่อ และ เทศบาล

คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดอบรม

30 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพป.ขก.เขต 2 280,000       ในเขต กอง

ผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน 1. โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  35,000 บาท

เขต 2 2. โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์  จํานวน 35,000 บาท

3. โรงเรียนบานหนองลุมพุก  จํานวน 35,000 บาท

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

31 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนา เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ (ขก.5) โครงการ 80,000        ในเขต กอง

นักเรียนสูความเปนเลิศทาง อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ เทศบาลฯ การศึกษา

วิชาการ

รวม  31  โครงการ 26,253,100  

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

1 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการเขาคายฝกซอมนักกีฬาและเขารวม 120,000       ในเขต กอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แขงขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ เทศบาลฯ การศึกษา

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผูฝกสอน 

และระดับประเทศ คาชุดนักกีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาจางเหมายานพาหนะ คาเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณกีฬา 

คาเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเชาที่พัก และอื่น ๆ 

2 โครงการสงเสริมคนดี เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงานสําหรับ 120,000       ในเขต กอง

ศรีเมืองไผ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเปนคนดีศรีเมืองไผ ดานการอนุรักษ เทศบาลฯ การศึกษา

วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น เชน คาปาย

ไวนิล คาเชาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาเกียรติบัตร คาวัสดุสํานักงาน เปนตน

รวม  2  โครงการ 240,000      

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดระเบียบการจําหนาย เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดระเบียบการจําหนาย 100,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สินคาบนถนน ทางเทาและ สินคาบนถนน ทางเทาและจราจร เชน  คาจางเหมา เทศบาล 

การจราจร บุคคลภายนอก  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ

ทําปายประชาสัมพันธ ปายจุดผอนผัน  ปายจราจร 

ซื้อสีเพื่อตีเสนจุดผอนผัน และจราจร  รายจายอื่นที่

เกี่ยวของกับโครงการ คาใชจายอื่น ๆ 

2 โครงการจางตีเสนจราจรถนนสาย จางเหมาเอกชนในการตีเสนจราจรตางๆ เชน ทางมาลาย 400,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ตางๆ ในเขตเทศบาล เสนหามจอดรถ ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล 

3 โครงการฝกอบรมยุวอพปร.และยุว เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 1 รุนๆละ 25,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เทศกิจ 50  คน เปนคาวิทยากร  อาหารกลางวัน  อาหารวางและ เทศบาล 

เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

และคาใชจายอื่น ๆ 

4 โครงการประชุมประชาคมอาสา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมประชาคม 20,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน2ครั้งๆ เทศบาล 

(อปพร.) ละ 1 วัน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน

2560 เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคาตอบแทนวิทยากร 

คาใชจายในพิธีเปดปดการประชุม คาจัดเลี้ยงอาหาร 

กลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน

 

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

5 โครงการกิจกรรมวันสถาปณา เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครปองกัน 10,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

วัน อปพร. ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2560  ในวันที่  22 เทศบาล 

มีนาคม 2560 คาจางเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 

คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับเจาหนาที่และอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนที่มารวมกิจกรรม

6 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อจายเปนคาใชจายในดานการปองกันกิจกรรมตาม 50,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด โครงการจังหวัดขอนแกนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและการ เทศบาล 

ปองกันและเฝาระวังแกไขยาเสพติดในชุมชนโซนบานเกิ้ง 

ชุมชนอุนใจ ไดลูกหลานกับคืน เปนคาจัดทําเอกสาร และ

ปายประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 

การจัดประชุมประชาคมประชาชนและคณะทํางานเปน

อาหาร น้ําดื่ม  น้ําแข็งและคาใชจายอื่นๆ 

7 โครงการฝกซอมการปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมการปองกันและ 15,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

แกไขปญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจาหนาที่ เทศบาล 

ของทุกหนวยงาน ที่เขารวมฝกซอมฯ คาจัดทําเอกสาร 

และปายประชาสัมพันธโครงการ คาตกแตงบาดแผล 

คาอาหาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง และคาใชจายอื่นๆ

8 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 400,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สําหรับผูเขารับการฝก เทศบาล 

อบรม วิทยากร เจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ เปนคาจัดทํา

เอกสารวุฒิบัตร ปายโครงการ จัดซื้อปากกา แฟม วัสดุ

อุปกรณในการฝกคาจางเหมารถเดินทางศึกษาดูงานและ

คาที่พักคาใชจายในพิธิเปด-ปดการการฝกอบรม(กาแฟ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

โอวัลตินขนม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ดอกไม ฯลฯ ) คาจางเหมา

จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นที่จําเปน

9 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 50,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ชวงเทศกาล  ชวงเทศกาลฯ จายเปนคาจัดทําเอกสาร  คาจัดทําเอกสาร เทศบาล 

และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ทําปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อ

กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่ม น้ําแข็ง ผาเย็น และคาตอบแทน

เจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานประจําจุดบริการที่ทาง

จังหวัดขอนแกนและอําเภอบานไผสั่งการใหเทศบาล

ดําเนินการในชวงเทศกาลขึ้นปใหม ตรุษจีน สงกรานต 

10 เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อ  -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 25,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เอาชนะยาเสพติด ใหอําเภอบานไผ เทศบาล 

 -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดสถานี 50,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ตํารวจภูธรบานไผ เทศบาล 

 -อุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 30,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน

11 โครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางขีดความ 50,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จายเปนคาทํา ภายในเขต

เอกสาร และคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ สําหรับผูเขารวม

ประชุมฯ

รวม  11  โครงการ 1,225,000    

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการติดตั้งและซอมแซม เพื่อจายเปนคาติดตั้งรางระบายน้ําฝนเหล็กเคลือบสังกะสี 60,000        ในเขต กอง

รางระบายน้ําศูนยพัฒนา ขนาด 0.25 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 60 เมตร พรอม เทศบาล การศึกษา

เด็กเล็ก 2 ซอมแซมรางระบายน้ําฝนเหล็กเคลือบสังกะสี ศพด.2

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการคาใชจายรณรงค เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน 39,000        ในเขตและ กอง

เพื่อในการรณรงคปองกัน สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานไผ 5,000 บาท นอกเขต การศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 15,000 บาท เทศบาลฯ

และคาพัฒนาเจาหนาที่และครูแกนนํา  9,000 บาท

รวม  2  โครงการ 99,000        

ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันเดิน - 85,000        ในเขต กอง

มินิมาราธอน วิ่งมินิมาธอน สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน เชน เทศบาล การศึกษา

คาพิธิเปด-ปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ

อุปกรณกีฬา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว คาปายไวนิล

คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาเกียรติบัตร คาของรางวัล คาเหรียญ

รางวัลคาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

และอื่น ๆ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาพิธีเปด- 70,000        ในเขต กอง

อนุบาลเกมส ปด คาจัดสถานที่  คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณกีฬา  และนอก การศึกษา

คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน เทศบาล

คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของรางวัล 

คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาเชาเครื่องเสียง 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มคาน้ําแข็ง คาอาหาร

สําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน และอื่น ๆ 

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000        ในเขต กอง

นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบาน เทศบาล การศึกษา

เกมส ไผ เชน คาพิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาวัสดุ

อุปกรณกีฬาคาอาหารทําการนอกเวลาคาวัสดุจัดทําสนาม

คาปูนขาว คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คา

เกียรติบัตร คาของรางวัล คาเหรียญรางวัล คาถวยรางวัล

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันกีฬา ฯลฯ

4 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเชนคาพิธี 150,000       ในเขต กอง

ฟุตบอล 7 คน และเซปกตะกรอ เปด-ปด คาจัดสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารทําการ เทศบาล การศึกษา

เพื่อประชาชน นอกเวลาคาเงินรางวัล คาวัสดุจัดทําสนาม คาเชาและ

เตรียมสนาม คาเกียรติบัตร คาของรางวัล คาเหรียญ

รางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่อง

 ดื่มน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาอาหารนักกีฬาและเจาหนาที่ ฯลฯ

รวม  4  โครงการ 355,000      

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน 200,000        โรงเรียน กอง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล2  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เทศบาล 2ฯ การศึกษา

อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072

ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559

2 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน 200,000        โรงเรียน กอง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบานไผ  เทศบาล การศึกษา

บานไผ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072 บานไผ

ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559

3 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อจายเปนคากอสรางสนามเซปกตะกรอพรอมอุปกรณ        100,000 ในเขต กอง

เซปกตะกรอพรอมอุปกรณ กีฬาใหแกชุมชนปอบิด ขนาดกวาง 6.10 เมตร ความยาว เทศบาล การศึกษา

กีฬา  13.40 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม  3  โครงการ 500,000      

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการตลาดสะอาดอาหาร  - จัดอบรมผูประกอบการคาในตลาด รานอาหาร 30,000        ในเขต กอง 20 10

ปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม แผงลอยปฏิบัติไดถูกตองในดานสุขลักษณะของ เทศบาล สาธารณสุขฯ

การจําหนายอาหาร

2 โครงการชาวบานไผ รวมใจลด  -อบรมผูประกอบการ / ประชาชนลดการใชน้ํา 30,000        ในเขต กอง 18

การใชน้ํามันทอดซ้ํา มันทอดซ้ําที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทศบาล สาธารณสุขฯ

 -ตรวจประเมินน้ํามันทอดซ้ําในรานและแผงลอย

จําหนายอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

3 โครงการออกหนวยบริการ  -ออกหนวยบริการในชุมชนเขตเทศบาล 100,000       ในเขต กอง

สาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) ทั้ง 39 ชุมชน เทศบาล สาธารณสุขฯ

4 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิม  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ 20,000        ในเขต กอง

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส ใหกับอําเภอบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

โรคเอดส

5 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 600,000       ในเขตและ กอง

และทัศนศึกษาดูงาน 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

6 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 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -เพื่อจายเปนคาฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 500,000       ในเขตและ กอง

ดูแลผูสูงอายุอาสาสมัครดูแลผูพิการ สําหรับอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัคร นอกเขต สาธารณสุขฯ

และทัศนศึกษาดูงาน ดูแลผูพิการ จํานวน 117 คน เทศบาล

8 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - กลุมผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในพื้นที่เทศบาล 80,000        ในเขตและ กอง

ยาเสพติด กิจกรรมคาใชจายสําหรับ เมืองบานไผไดรับการบําบัดฟนฟู นอกเขต สาธารณสุขฯ

สงเสริมบําบัดฟนฟูผูเสพผูติด เทศบาล

ยาเสพติด

9 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ล 787,000       ศูนยบริการ กอง

แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู แค็บ  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

กระบอกสูบไมต่ํา กวา 2,400  ซีซี  จํานวน 1 คัน 

เปนกระบะสําเร็จรูปหองผูโดยสารเปนแบบ

ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เปนราคารวมเครื่อง 

ปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต

10 โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือ เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางมือและอางลาง 85,000        ศูนยบริการ กอง

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล เครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

เมืองบานไผ บานไผ คสล. ขนาด 0.80 x 3.20 ม. จํานวน 3 

อาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

รวม  10  โครงการ 2,332,000    

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



41

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน
แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการสงเคราะหครอบครัวผู  - เพื่อจายเปนคาใชจายกิจกรรมสงเคราะห 700,000       ในเขต กอง

ประสบภัยพิบัติและปญหาความ ครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอน  เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เดือดรอน ยากจน และผูดอยโอกาส ยากจน และดอยโอกาส 

2 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว  - เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแก 50,000        ในเขต กอง

แกผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส  เชน เสื้อกันหนาว  ผาหม เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ถุงมือ  ถุงเทา หมวก  และคาใชจายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของกับโครงการ

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริม 40,000        ในเขต กอง

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  คนพิการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนคาอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาเวที พิธีเปด-ปด

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา

คุณวิทยากร คาถายเอกสาร คาอื่น ๆ ที่จําเปน

รวม  3  โครงการ 790,000      

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน
แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ใหกับผูสูงอายุ 27,680,400   ในเขต กอง

ผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 6,336,000    ในเขต กอง

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน
แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 270,000       ในเขต กอง

ผูปวยเอดส ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2,089,800    ในเขต กอง

สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

รวม  4  โครงการ 36,376,200  

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการเรารักบานไผ  -เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่  คาจัดสถานที่ 150,000       ในเขต กอง

คาเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงประกวด เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน คาใชจายอื่นที่จําเปน

และเกี่ยวของกับโครงการ

2 โครงการรณรงคยุติความรุนแรง  - เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงค คาอาหาร 50,000        ในเขต กอง

ตอเด็ก เยาวชน สตรีและความ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดอบรม คาวัสดุ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

รุนแรงในครอบครัว อุปกรณ คาเวท-ีเครื่องเสียง คาสมนาคุณ

วิทยากร คาถายเอกสาร คากระเปาเอกสาร

และคาอื่น ๆ ที่จําเปน

รวม  2  โครงการ 200,000      

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 200,000      ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เนื่องในวันสําคัญของชาติ ตราสัญลักษณ และวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อใชใน เทศบาล 

การประดับตกแตงในวันสําคัญของชาติ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 20,000        ภายใน สํานักปลัดฯ 18

(18 มีนาคม ของทุกป) เขตเทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุกวันที่ 24 เมษายน 30,000        ภายใน สํานักปลัดฯ 24

ของทุกป เขตเทศบาล

4 โครงการจัดกิจกรรมศูนยปรองดอง จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทใหประชาชน 80,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาล เทศบาล 

5 โครงการกฎหมายควรรู เพื่อจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมให 80,000        ในเขต กอง

ความรู  คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เทศบาลฯ วิชาการฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการ

อบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆคาเอกสาร

เผยแพร และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝก

อบรม และจัดกิจกรรม

พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ พ.ศ.2559

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 90,000        ในเขต กอง

อยางมีสวนรวม อยางมีสวนรวม มุงเนนการสงเสริมการจัดทําแผน เทศบาลฯ 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

ทุกภาคสวน เปนตน

7 โครงการประชุมสภาพลเมือง เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม การสัมมนา 50,000        ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบานไผ ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนการเปด เทศบาล วิชาการฯ

โอกาสใหภาคประชาชน   หนวยงานเอกชน และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแลกเปลี่ยนองค

ความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อคนหา

ปญหาสาเหตุและความตองการนําไปสูขอเสนอ

แนะ การพัฒนาเมือง รวมถึงแกไขปญหาที่เปน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

วิกฤติของสังคม โดยมีคาใชจายในโครงการ เชน 

คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสถานที่ คายานพาหนะ คาถาย

เอกสาร  เขาเลม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจน

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

รวม  7  โครงการ 550,000     

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม  - จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประชา สาธารณสุขฯ

พระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมถวายพระพร เมืองไผ

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง  - จัดกิจกรรมแมดีเดน 100,000      หองประชุม กอง 11

เจาสิริกิติ์พระบรมราชินรนาถ เนื่องใน  - จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประชา สาธารณสุขฯ

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมถวายพระพร เมืองไผ

3 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ  - แตงตั้งกรรมการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ 50,000        ในเขต กอง

 - ประชุมคณะกรรมการ เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - ประชาชนในชุมชนกําหนดประเด็นปญหา

สรางกติกาในชุมชน

 - การขับเคลื่อนกติกาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



46

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบ  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 39 ชุมชน 50,000        ในเขต กอง

ชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน และผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง เทศบาล สาธารณสุขฯ

 - จัดกิจกรรมชุมชนปลอดถัง

รวม 4  โครงการ 300,000     

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม คาวัสดุ-อุปกรณ 20,000        ในเขต กอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขต คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาพิธีเปด-ปด เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาใชจายอื่น

ที่จําเปน

รวม  1  โครงการ 20,000       

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชน  - เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและ 10,000        ในเขต กอง

เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุ

สําหรับบันทึกประมวลผลขอมูลและอุปกรณ

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งพิมพ

คาวัสดุเผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม

คาใชจายอื่นที่จําเปน

2 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกร  - เพื่อเปนคาจัดประชุม คาวัสดุ-อุปกรณ 280,000      ในเขต กอง

ภาคประชาชน คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร

คาใชจายอื่นที่จําเปน

3 โครงการวันเยาวชน  - เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาจัดสถานที่ 100,000      ในเขต กอง

คาเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงประกวด เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาเงินรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน คาใชจายอื่นที่จําเปน

4 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ  - เพื่อจายเปนคาที่พัก  คาจัดประชุม  คาจัด 200,000      ในเขต กอง

สงเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี อบรม คาสถานที่  คาวัสด-ุอุปกรณ  พิธีเปด-ปด นอกเขต สวัสดิการฯ

คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เทศบาลฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทํา  - เพื่อจายเปนคาจางเด็กนักเรียน นักศึกษา 350,000      ในเขต กอง

ของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ระหวางเรียน

6 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชน  - เพื่อจายเปนคาจัดประชุม คาจัดอบรม 30,000        ในเขต กอง

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  คาพิธีเปด-ปด เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาจัดสถานที่  คาเวท-ีเครื่องเสียง คาเงินรางวัล

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาพาหนะ

คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค

คาใชจายอื่นที่จําเปน

7 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตาม  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาจัดอบรม 150,000      ในเขต กอง

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาจัดประชุม คาใชจายการดูงาน คาทัศนศึกษา เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ดูงาน คาสถานที่ พิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ

คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายอื่นที่จําเปน

8 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ  - เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 30,000        ในเขต กอง

ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ในหนวยเลือกตั้ง คาอาหาร  คาอาหารวางและ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

บานไผ คาจัดอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  - เพื่อจายเปนคาที่พัก  คาจัดประชุม  คาจัด 1,700,000    ในเขต/ กอง

เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา อบรม คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ พิธีเปด-ปด นอกเขต สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน และองคกรในเขต คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร เทศบาลฯ

เทศบาลเมืองบานไผ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง

คาใชจายอื่นที่จําเปน

10 โครงการไผแสนกอ  - เพื่อจายเปนคาจัดอบรม คาจัดสถานที่ 100,000      ในเขต กอง

คาเวที เครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ  คาเงิน เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

รางวัล ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

คาถายเอกสาร  คาใชจายอื่นที่จําเปน

รวม  10  โครงการ 2,950,000   

ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมทบกองทุนเครือขายสวัสดิการชุมชน 100,000      ในเขต กอง

ชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ จายใหแกสมาชิกกองทุน เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

สวัสดิการชุมชน ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการ

เกิด แก เจ็บ ตาย การศึกษา และอาชีพ

รวม  1  โครงการ 100,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



50

ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาเปด-ปด คาวัสดุ คาอาหาร คาเครื่อง 100,000      ในเขต กอง

ดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาของขวัญของรางวัล คาเชา เทศบาล การศึกษา

เครื่องเสียง คามหรสพ คาตกแตงสถานที่ คาตอบ

แทนกรรมการตัดสินคาอาหารทําการนอกเวลา 

และอื่น ๆ

รวม  1  โครงการ 100,000     

ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่น 60,000        ในเขตและ กอง

สัมพันธ เชน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร นอกเขต การศึกษา

คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาชุดกีฬา  คาวัสดุ เทศบาล

สํานักงาน คาเวชภัณฑยาและอื่น ๆ ที่จําเปน

2 โครงการสงเสริมพนักงานครู เพื่อเปนคาใชจายในการสงพนักงานครูเทศบาล 15,000        ในเขต กอง

เทศบาล, พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวม และนอก การศึกษา

และนักเรียนสังกัดเทศบาล แขงขันกีฬากับหนวยงานตาง ๆ เชน คาอาหาร เขตเทศบาล

เขารวมแขงขันกีฬา คาเครื่องดื่ม คาเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณกีฬา

คาเชาเหมารถ คาพาหนะคาอาหารทําการนอกเวลา

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

3 โครงการจัดงานประเพณีและ เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา เปนคา 1,250,000    ในเขต กอง

วัฒนธรรมทองถิ่น เครื่องไทยทาน คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวาย เทศบาล การศึกษา

พระ คาดอกไมธูปเทียน คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาน้ําแข็ง สําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจา

หนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปดและในวันงาน

มหรสพและคาเงินสนับสนุน คาเงินสนับสนุน 

เงินรางวัลหรือของรางวัล สําหรับผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุ และคาจางตกแตง

สถานที่ ตกแตงรถยนตแสดงในขบวนแห ตลอดจน

คารื้อถอน คาวัสดุหรือคาเชาและ หรือคาจางทําของ

ที่เปนองคประกอบสําคัญ

1.โครงการจัดงานวันสงทายปเกาตอนรับ

วันขึ้นปใหม   จํานวน 200,000 บาท

2.โครงการจัดงานวันสงกรานต  

จํานวน  450,000  บาท

3.โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา   

จํานวน  150,000  บาท

4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง   

 จํานวน  400,000  บาท

5. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ  

จํานวน 50,000  บาท

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดงานประเพณีบุญ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญ 160,000      ในเขต กอง

บั้งไฟ-ตะไลยักษ บั้งไฟ-ตะไลยักษ ไดแก คาพิธีเปด-ปด คาตกแตง เทศบาล การศึกษา

สถานที่ คาจางเหมาเวทีเครื่องเสียง คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มคาน้ําแข็ง 

คาของรางวัล คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทน

กรรมการตัดสินการประกวด คาปายไวนิล คาจาง

ทําของที่เปนองคประกอบสําคัญของงาน 

คามหรสพ ฯลฯ ดังนี้

1.งานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ 

ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน 60,000 บาท

2.งานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหมูสี่

พัฒนาและชุมชนโพธิ์สวรรค จํานวน 100,000 บาท

5 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสงเสริมการ 220,000      ในเขต กอง

และภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาล การศึกษา

ไดแก คาพิธีเปด-ปดคาตกแตงสถานที่ คาจางเหมา

เวที เครื่องเสียง คาอาหารคาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาเงินรางวัล

คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทนกรรมการตัดสินการ

ประกวดคาปายไวนิล คาเกียรติบัตร คาจางทําของ

ที่เปนองคประกอบสําคัญของงาน คามหรสพ ฯลฯ

1. การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ

ชุมชนปอปดจํานวน 50,000 บาท

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

2. การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ

ชุมชนบานไผพัฒนา จํานวน 20,000 บาท

3. งานบุญประจําปและประกวดคําผญา ชุมชน

ประเสริฐแกว และชุมชนหลักสิบสี่

4. งานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล ชุมชนสุมนามัย

จํานวน 20,000 บาท

5. กิจกรรมแสงธรรมนําชีวิต ชุมชนศาลเจา,ชุมชน

โนนสะอาด, ชุมชนพระธรรมสาร, ชุมชน บขส.

จํานวน 20,000 บาท

6. งานบุญประจําปชุมชนคลองชลประทานและ

ชุมชนยิ่งยงจํานวน 20,000 บาท

7. งานบุญประเพณี ชุมชนบานไผเกา

จํานวน 20,000 บาท

8. งานบุญประเพณีมหาชาติ (พระเวสสันดร)

ชุมชนบานขาพัฒนา จํานวน 50,000 บาท

รวม  5  โครงการ 1,705,000   

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



54

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ยพ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวน  - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 438,000      ในเขต กอง

รวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการฯ เทศบาล สาธารณสุขฯ

และเพิ่มรายไดใหกับชุมชน และเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่นจากการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปดกวาด

ถนนสายหลักในชุมชน   และคาใชจายอื่นๆ

รวม  1  โครงการ 438,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ยพ.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   และคาจัดฝกอบรมใหความรูดาน

การชําระภาษี

3 โครงการภาษีคืนกําไรให  - จัดทําโลหและใบประกาศเกียรติคุณ  50,000        ในเขต กองคลัง

ประชาชน คาจัดซื้อ/จัดจางสื่อประชาสัมพันธ  คาอาหารวางและ เทศบาลฯ

เครื่องดื่มใหกับประชาชนผูมาชําระภาษีภายใน

ในระยะเวลาที่กําหนด

รวม  3  โครงการ 165,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ยพ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนย เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟา สายไฟฟา  70,000        ศูนยบริการ กอง

บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ ตูควบคุม อาคารศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

(ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม) เมืองบานไผ (ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม) 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

รวม  1  โครงการ 70,000       

ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ยพ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการ  - เพื่อจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและ 100,000      ในเขต/ กอง

เรียนรูและแกไขปญหา เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสาร นอกเขต สวัสดิการฯ

คาใชจายอื่นที่จําเปน เทศบาลฯ

รวม  1  โครงการ 100,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร ฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน 10,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ฝายทะเบียนประจําชุมชน ประจําชุมชน ตัวแทนประชาชน 39 ชุมชน เทศบาล

2 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ 20,000        ภายใน สํานักปลัดฯ

"จัดงานรัฐพิธี ประจําป 2560 อ.บานไผ เขตเทศบาลฯ

จ.ขอนแกน

3 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 20,000        ในเขตและ สํานักปลัดฯ

กิ่งกาชาดอําเภอบานไผ นอกเขต

เทศบาลฯ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิว เครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 250,000      งาน สํานักปลัดฯ

อัตโนมัติ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น) ทะเบียนฯ

รวม  4  โครงการ 300,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ยพ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะนักเรีนพรอมเกาอี้ 121,000      ในเขต กอง

นักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบไมยางพาราทั้งชุด เทศบาล การศึกษา

ขนาดระดับความสูงของโตะและเกาอี้โตะ 

55x40x65 ซม. และเกาอี้ 34x35x74 ซม. 

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผจํานวน 80 ชุด

 และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

จํานวน 30 ชุด

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 33,000        ในเขต กอง

อากาศพรอมติดตั้ง แขวนพรอมติดตั้งขนาด 24,000 บีทียู จํานวน เทศบาล การศึกษา

1 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาทสําหรับกองการ

ศึกษา จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ.2558

รวม  2  โครงการ 154,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดการเลือกตั้ง สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป(สมาชิกสภา 50,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ

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

2 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ 5,000         ภายในเขต สํานักปลัดฯ 24

สํานักงาน คาเอกสาร คาเกียรติบัตรฯ เปนตน เทศบาลฯ

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ฝกอบรมสัมมนาใหแกคณะผูบริหาร 800,000      ภายใน สํานักปลัดฯ

ทักษะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประเทศและ

และศึกษาดูงานทั้งภายในและ ลูกจาง และพนักงานจาง ทั้งในและ นอกประเทศ

ตางประเทศของผูบริหาร ตางประเทศ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกคณะ 100,000      ภายในเขต สํานักปลัดฯ

แกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฯ จังหวัด

ลูกจาง และพนักงานจาง ขอนแกน

5 โครงการอบรมใหความรูดาน เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ  10,000        ในเขต กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เทศบาลฯ วิชาการฯ

แกบุคลากรในองคกร และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ในการอบรม 

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปนในการฝกอบรม

พ.ศ.2560

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ พ.ศ.2559

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม  เชน  25,000        ในเขต กองคลัง

การปฏิบัติงานดานการเงิน คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เทศบาลฯ

การคลัง การพัสดุ คาเกียรติบัตร  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  คาปาย

ประชาสัมพันธ คาใชจายในการตกแตงสถานที่และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการ

ฝกอบรม

รวม  6  โครงการ 990,000     

ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการอบรมครูและศึกษา เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 400,000      ในเขต กอง

ดูงานในประเทศ คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร และนอก การศึกษา

คาเชาอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบ เขตเทศบาล

แทนวิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการ

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ สําหรับพนักงานครู

เทศบาล พนักงานจาง ขาราชการครูในทองถิ่น 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

รวม  1  โครงการ 400,000      

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 600,000      ใน/นอกเขต กอง

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  

การฝกอบรม โดยมีคาใชจาย  ดังนี้ คาจางเหมา

รถยนต คาที่พัก  คาสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยง  คาของ

ที่ระลึก  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ

ประกอบการฝกอบรม คาปายประชาสัมพันธ 

คาถายเอกสารสิ่งพิมพ คูมือ อสม. คากระเปา

เอกสาร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการทัศน

ศึกษาดูงานและการฝกอบรม

รวม  1  โครงการ 600,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล  -รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถตู) ไมเกิน 7 ที่นั่ง 2,400,000    สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

(รถตู)ไมเกิน 7 ที่นั่ง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

2 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม  -กอสรางหองน้ําหองสวม ชั้น 2 อาคารหอประชุม 500,000      ภายใน สํานักปลัดฯ

ชั้น 2 อาคารหอประชุมประชาเมืองไผ ประชาเมืองไผ พรอมระบบไฟ ประปา สุขภัณฑ สํานักงาน

และระบบสุขาภิบาล รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาล

ที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการจัดทําทางลงลาดขึ้นสําหรับ  - ทางลงลาดขึ้นสําหรับคนพิการ ขนาดกวาง 50,000        ภายใน สํานักปลัดฯ

คนพิการ 1.2 เมตร ยาว 5 เมตร พรอมติดราวสแตนเลส สํานักงาน

บริเวณดานหนาสํานักงานทะเบียน เทศบาล

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

4 โครงการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม/การประชุมเชิง 250,000      นอกเขต กอง

ตามตัวชี้วัด ปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ เทศบาลฯ วิชาการฯ

เทศบาล ตามตัวชี้วัดใหกับคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง โดย

มีคาใชจายในโครงการ เชน คาวิทยากร คาที่พัก 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ 

คายานพาหนะ คาถายเอกสาร เขาเลม คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

5 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดลูกขายหอกระจายขาว 675,000      ในเขต กอง

พรอมติดตั้ง แบบไรสายพรอมติดตั้ง จํานวน 15 ชุด  เทศบาล วิชาการฯ

ประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ระบบ 

UHF/FM จํานวน 15 เครื่อง, เครื่องจายไฟ 

จํานวน 15 เครื่อง, ลําโพงฮอรนพรอมยุนิต 

ขนาดไมนอยกวา 150 WATT จํานวน 60 ตัว, 

แผงเสา อากาศ UHF พรอมสายนําสัญญาณ

RG8 จํานวน 15 ตัว , มิเตอรไฟฟาขนาด 5 แอมป

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 66,000        กอง กอง

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  วิชาการฯ วิชาการฯ

ขนาด 24,000 บีทียู บีทีย ูจํานวน 2 เครื่องๆละ 33,000 บาท

7 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวิดีโอ จํานวน 1 ตัว   80,000        กอง กอง

คุณลักษณะพื้นฐาน  วิชาการฯ วิชาการฯ

 - มีรูปแบบการบันทึกวิดีโอ แบบ AVCHD หรือ

8 โครงการจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บ 20,000        กอง กอง

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 1 เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที ่1 จํานวน  วิชาการฯ วิชาการฯ

1 เครื่อง

9 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล 80,000        กอง กอง

ชนิดภายนอก (SAN) ชนิดภายนอก (Storage Area Network)  วิชาการฯ วิชาการฯ

จํานวน 1 ตัว 

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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

10 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 99,000        กอง กอง

เครือขายคอมพิวเตอร  (L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที ่2 จํานวน  วิชาการฯ วิชาการฯ

1 เครื่อง  (24,000 บาท) ใชในหองปฏิบัติการ

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Server)  

11 โครงการอบรมใหความรูแก จัดอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ 50,000        ในเขต กองคลัง

ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจางประกอบดวยตัวแทน เทศบาลฯ

จัดซื้อจัดจาง ภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

จํานวน  130 คน  ใหมีความรู ความเขาใจและ

การมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางของเทศบาลฯ

12 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 18,000        กองคลัง กองคลัง

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  12,000  บีทียู 

ขนาด  12,000  บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 29,000        กองคลัง กองคลัง

สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 * จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

14 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเอกสารทั่วไป 3,100         กองคลัง กองคลัง

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม  14  โครงการ 4,320,100   

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อและติดตั้งหมอแปลง เพื่อจายเปนจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ขนด 250 KVA 600,000      ในเขต กอง

wฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 (กิโลไวลแอมป)และอุปกรณไฟฟา พรอมคาติดตั้ง เทศบาลฯ การศึกษา

อนุบาลสาธิตฯ ใหแกโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

รวม  1  โครงการ 600,000     

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยูนิตทําฟน  จํานวน 1 ชุด  300,000      ศูนยบริการ กอง

เพื่อใชการบริการทันตกรรม สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

รวม  1  โครงการ 300,000     

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 1,175,000    กองชาง กองชาง

ขนาด 3 ตัน 6 ลอ  ลอ จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ รถยนตบรรทุก 

ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไมต่ํากวา

3,000 ซีซี น้ําหนักของรถรวม น้ําหนักบรรทุก 

ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม พรอมกระบะ 

และเครื่องปรับอากาศ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ 57,000        กองชาง กองชาง

ขอแข็ง  จํานวน  6  เครื่อง ขอแข็ง จํานวน 6 เครื่อง เครื่องละ 9,500 

บาท รายละเอียด ดังนี้ เปนเครื่องตัดหญา

แบบสายสะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกลูกสูบไมนอย

กวา 30 ซีซี พรอมใบมีดเพื่อใชในการตัดหญา

สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

3  โครงการจางเหมาเปลี่ยนถัง เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจางเหมา 700,000      กองชาง กองชาง

รถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุ เปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ําขนาดความจุไมนอย

ไมนอยกวา  6,000  ลิตร  กวา  6,000  ลิตร  พรอมทําสีทั้งคัน

พรอมทําสีทั้งคัน ดําเนินการเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ํา พรอมทําสี

ทั้งคัน หมายเลขทะเบียน 83-9951 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใช เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดัน 26,000        กองชาง กองชาง

แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง ของเหลว ชนิดสะพายหลัง  จํานวน 2 เครื่องๆละ 

13,000 บาท รายละเอียดดังนี้ เครื่องพนยาแบบใช 

แรงดันของเหลว ชนิดสายสะพายหลัง  ขนาด 1.5 

แรงมา เปนเครื่องพนยาชนิดสะพายหลังเครื่องยนต

เบนซิน ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5  แรงมา 

เพื่อใชพนยากําจัดแมลงวันรบกวน 

5 โครงการซอมรถดูดโคลน หมายเลข เพื่อจายเปนคาดําเนินการซอมรถดูดโคลนหมาย 680,000      กองชาง กองชาง

ทะเบียน 83-1397 เลขทะเบียน 83-1397 โดยดําเนินการซอมแซม 

ระบบไฟฟา ระบบฉีดลาง ระบบไฮดรอลิค  

ระบบเกียร PTO

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปมลมพรอม เพื่อจัดซื้อเครื่องปมลมพรอมมอเตอรขนาด2 แรงมา  40,000        ในเขต กอง

มอเตอรและอุปกรณ  2 สูบ พรอมลอยางเคลื่อนที ่ 2 ลอ และอุปกรณ  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

7 โครงการปะผุรถขยะอัดทาย หมายเลข เพื่อเปนคาใชจายในการปะผุรถขยะอัดทาย   100,000      กอง กอง

ทะเบียน 83-5274 ขอนแกน หมายเลขทะเบียน  83-5274 ขอนแกน  เปลี่ยน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

บริเวณพื้นในกระบะ ดานหนา เปลี่ยนถังรองรับ

น้ําขยะดานหลัง เปลี่ยนพื้นอัดขยะดานทาย

พรอมทอวาวลปลอยน้ําขยะลงถังเก็บ เปลี่ยน

ตะแกรง  ดักขยะขาดพรอมยางขอบขางกันน้ํา

ขาดและเปลี่ยนคานรับแทนบีบอัดขยะทายชํารุด

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

รวม  7  โครงการ 2,778,000   

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจัดซื้อรถเข็นของอเนก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นของอเนกประสงค  4,000         กอง กอง

ประสงค 4 ลอ 4 ลอ จํานวน 1 คัน สวัสดิการฯ สวัสดิการฯ

2 โครงการจัดซื้อตูลําโพงลอลาก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลําโพงลอลาก 9,500         กอง กอง

อเนกประสงคมีแอมปในตัว อเนกประสงคมีแอมปในตัว  สวัสดิการฯ สวัสดิการฯ

รวม  2  โครงการ 13,500       

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการจุดประกายความคิด จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

นักวิทยาศาสตรไทย ประจําป 2560 อ.บานไผ ขอนแกน

2 โครงการเด็กดีนักวิทยฯ สนุกคิด จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 เพื่อ 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

สรางสรรค มหัศจรรยเด็กไทย สงเสริมกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตรดวย อ.บานไผ ขอนแกน

สรางชาติ กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

3 โครงการประกวด/แขงขันกิจกรรม จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

ทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับภูมิภาค (สําหรับนักเรียน อ.บานไผ ขอนแกน

ระดับประถม และมัธยมศึกษา การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.

4 โครงการพัฒนาเครือขายการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร STEM 200,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เรียนรูวิทยาศาสตร Education สําหรับครู กศน. ในเขตพื้นที่ใหบริการ อ.บานไผ ขอนแกน

5 จังหวัด ไดแก ขอนแกน เลย อุดรธานี หนองคาย

หนองบัวลําภู

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียน 1.จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรผานสื่อ 400,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

รูผานสื่อนิทรรศการและฐานการ นิทรรศการและฐานการเรียนรู โดยปรับปรุง/ซอมแซม/ อ.บานไผ ขอนแกน

เรียนรูวิทยาศาสตร พัฒนาสื่อ นิทรรศการฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังนี้

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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 -ปรับปรุง ฐานการเรียนรูดาราศาสตร

 -ปรับปรุง ฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร (อาคารยูริกา)

2.จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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 โครงการพัฒนาบุคลากร 1.จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณและแลกเปลี่ยน 270,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อ.บานไผ ขอนแกน

(OD : Organization Development)

2.จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สรางสรรคองคกร

3.จัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) จํานวน 4 ครั้ง

7 โครงการพัฒนาระบบประกัน 1.จัดประชุมชี้แจง สรางความเขาใจระบบงานประกัน      100,000 ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

คุณภาพภายในสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา อ.บานไผ ขอนแกน

2.แลกเปลี่ยนเรียรูงานประกันคุณภาพการศึกษา

3.ติดตาม/ตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

4.ประเมินตนเอง

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      300,000 ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร สําหรับครู กศน. อ.บานไผ ขอนแกน

การเรียนรูวิทยาศาสตร

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



71

9 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรสัญจรเพื่อนําความรู 350,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

สัญจร ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เคลื่อนที่ อ.บานไผ ขอนแกน

ไปใหบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก

ขอนแกน เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู

10 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหจัดกระบวนการเรียนรู 280,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

ดานวิทยาศาสตรเพื่อสรางอาชีพ ดานวิทยาศาสตร เพื่อสรางอาชีพ โดยมี กศน.ตําบล อ.บานไผ ขอนแกน

สูชุมชน เปนฐานการเรียนรู

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

รูวิทยาศาสตร สถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความหลาก อ.บานไผ ขอนแกน

หลายมากยิ่งขึ้น

12 โครงการคายวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในรูปแบบการเขา 180,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คายวิทยาศาสตรทั้งคายไป-กลับ และคายคางคืน อ.บานไผ ขอนแกน

ตามโปรแกรมตางๆ เชน คายดาราศาสตร คายนัก

ประดิษฐนอย ปลูกจิตวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร

อาเซียน ฯลฯ

13 โครงการบริการนิทรรศการและ จัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร ผานนิทรรการ 180,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ฐานการเรียนรู และฐานการเรียนรูใหผูรับบริการไดเรียนรูตามอัธยาศัย อ.บานไผ ขอนแกน

หรือเยี่ยมชมเปนหมูคณะ โดยมีวิทยากรที่มีความรู

ความชํานาญดานวิทยาศาสตร ใหความรูในแตละ

ฐานการเรียนรู

14 โครงการสุขใจวัยสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและสรางสุขสําหรับ 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่อําเภอบานไผ อ.บานไผ ขอนแกน

15 โครงการวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสรางอาชีพ สําหรับ 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

อาชีพกลุมสตรีแมบาน กลุมสตรีแมบาน อ.บานไผ ขอนแกน

16 โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกล จัดกิจกรรมคายเยาวชน เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชน 100,000     ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

ยาเสพติด รุนใหมหางไกลยาเสพติด อ.บานไผ ขอนแกน

รวม 2,960,000  

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

โครงการ/กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพ 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

ระยะสั้น 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการชางปูกระเบื้อง วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.ตําบลในเมือง)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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 -โครงการชางทาสี

2 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

โครงการ/กิจกรรมหนึ่งคน 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

หนึ่งอาชีพ 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการทําสลัดผักมวนโรล วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

เพื่อสุขภาพ

 -โครงการการทําขนมถวย

3 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

 -โครงการจัดการขยะดวยหลัก 3R 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการรณรงคและปองกัน วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

ไขเลือดออก

4 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูการใช 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการเตาไรควัน วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.ตําบลในเมือง)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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5 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

โครงการ/กิจกรรมการเสริมสราง 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

พัฒนาคุณภาพชีวิต 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการเสริมสรางพัฒนาคุณภาพ วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

ชีวิตผูสูงอายุ

6 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

 -โครงการเสริมสรางคุณธรรม 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

จริยธรรมคานิยม 12 ประการ 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

ในชุมชน

 -โครงการสอนภาษาอังกฤษสูภาษา

อาเซียน

 -โครงการสอนคอมพิวเตอรพื้นฐาน

7 การจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียน/ 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

กิจกรรมกีฬา กศน.เกมส 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

 -โครงการกีฬาสี กศน. 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ  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

8 การจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียน/ 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

 -โครงการลูกเสือ กศน. 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

 -โครงการอาสายุวกาชาด วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

9 การจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียน/ 1.สํารวจความตองการของผูเรียนในการจัดกิจกรรมฯ -           กศน. กศน. อ.บานไผ

กิจกรรมการสอนภาษาจีน 2.เขียนโครงการเสนอผูบริหาร ต.ในเมือง (กศน.ต.ในเมือง)

 -โครงการสอนภาษาจีนสูอาเซียน 3.กําหนดวัน เตรียมสถานที่ หาวัสดุอุปกรณ สรรหา

วิทยากรที่มีความรูความสามารถใหสอดคลองกับเนื้อหา

รวม -           

(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.ตําบลในเมือง)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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