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ส่วนที่  1  บทน า 
 

1.1  บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25 ๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย   
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น 

เทศบาล เมืองบ้านไผ่  ได้จัดท าแผน พัฒนาสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(25๖๑–๒๕๖๔)  และเชื่อมโยง
กับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25 ๖๑ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.25๖๑ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ
ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25 ๖๑  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานเก่ียวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  มุ่งหวังว่าแผนการ ด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ แผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาล เมืองบ้านไผ่ 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และ แผนงาน โดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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(แบบ ผด.01)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.71 150,000         0.15 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 0.71 150,000        0.15

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.71 50,000           0.05 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 0.71 50,000           0.05

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

แผนงานการศึกษา 1 0.71 500,000         0.51 กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 9.93 23,242,000    23.72 กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน 9 6.38 1,365,000      1.39 กองชาง/กองสาธารณสุขฯ

รวม 24 17.02 25,107,000    25.62

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา 39 27.66 26,510,200    27.05 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.71 250,000         0.26 กองการศึกษา

รวม 40 28.37 26,760,200    27.31

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 5.67 940,000         0.96 สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา 2 1.42 400,000         0.41 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 4.26 505,000         0.52 กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 3 2.13 110,000         0.11 กองการศึกษา

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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(แบบ ผด.01)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.42 90,000           0.09 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.42 150,000         0.15 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 4 2.84 38,106,000    38.88 กองสวัสดิการฯ/กองสาธารณสุขฯ

รวม 27 19.15 40,301,000    41.12

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 4.26 590,000         0.60 สํานักปลัดฯ/กองวิชาการฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.71 50,000           0.05 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.71 20,000           0.02 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 6.38 1,450,000      1.48 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 1 0.71 100,000         0.10 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศึกษา 1 0.71 150,000         0.15 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 14 9.93 1,005,000      1.03 กองการศึกษา

รวม 33 23.40 3,365,000      3.43

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.71 438,000         0.45 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.71 100,000         0.10 กองคลัง

รวม 2 1.42 538,000        0.55

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.42 35,000           0.04 สํานักปลัดฯ/กองคลัง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.71 50,000           0.05 กองสวัสดิการสังคม

รวม 3 2.13 85,000           0.09



9

(แบบ ผด.01)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                                                บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 3.55 1,130,000      1.15 สํานักปลัดฯ/กองคลัง

แผนงานการศึกษา 1 0.71 400,000         0.41 กองการศึกษา

รวม 6 4.26 1,530,000      1.56

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 2.13 80,000           0.08 สํานักปลัดฯ/กองคลัง

แผนงานการศึกษา 1 0.71 33,600           0.03 กองการศึกษา

รวม 4 2.84 113,600        0.12

รวมโครงการทั้งสิ้น 141 100 97,999,800    100
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะ เพื่อเปนคาใชจายกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุมตาง ๆ 150,000 ในเขต กอง

ดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   เพื่อเปนคาใชจาย เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในกิจกรรม สงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและ

พัฒนารายไดใหแกชุมชน และกลุมอาชีพตาง ๆ 

และศึกษาพัฒนากลุมอาชีพเดิมและเปนเงินอุดหนุน

ในการตอยอดโครงการกลุมอาชีพตาง ๆ ที่ดําเนิน

การแลวใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  ประเมินผล

หาความเปนไปไดของโครงการ  และใหการ

สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมที่มีแนวโนมมั่นคง 

 เพื่อเปนคาจัดอบรม  คาจัดประชุม คาลงทะเบียน

คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร  คาพิธีการ  

คาสถานที่ คาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายอื่น

ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการและมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

รวม  1  โครงการ 150,000

                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

 เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูที่ผานการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการอบรมใหแกผูที่ผาน 50,000 ในเขต กอง

บําบัดฟนฟูยาเสพติด การบําบัดฟนฟูยาเสพติด เพื่อจายเปนคาจัดอบรม เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

คาจัดประชุม คาลงทะเบียน คาเชาสถานที่ 

คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาถายเอกสารและ

สิ่งพิมพ คาเขาเลมเอกสาร คากระเปาเอกสาร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและ

เกี่ยวของกับโครงการ

รวม  1  โครงการ 50,000 

                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  สินคา ตามความตองการของตลาด
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางอาคารประกอบ เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารประกอบอาหาร 500,000 โรงเรียน กอง

อาหารพรอมอางลางจาน พรอมอางลางจาน โรงเรียนเทศบาลบานไผ เทศบาล การศึกษา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือ บานไผ

พื้นที่อาคารไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม  1  โครงการ 500,000 

                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 915,000 ชุมชน กองชาง

ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ฝงทิศตะ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ฝงทิศตะวันตก) หนองลุมพุก

วันตก) (ชวงที่ 2) (ชวงที่ 2) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ถนนยิ่งยง -หนองลุมพุก (ฝงทิศตะวันตก) 

(ชวงที่ 2)โดยเริ่มกอสรางจาก ทอระบายน้ําเดิม

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 

334.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 

เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 1,500,000 ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก หนองลุมพุก

ซอย 4 ซอย 4 ทําการกอสรางถนนค.ส.ล. พรอมทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 

โดยเริ่มกอสรางจาก ถนนหนองลุมพุกไปทางทิศ

ใตถึงถนนหนองลุมพุก ซอย 2 กอสรางถนน 

ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 

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

ไมนอยกวา 405.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับ

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสน ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ  

570.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 154,000 ชุมชน กองชาง

ถนนทองประเสริฐ9 (ตอจากทอเดิม) ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 9 (ตอจากทอเดิม) คุมจัดสรร

ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนทอง

ประเสริฐ 9  (ตอจากทอเดิม) โดยเริ่มกอสราง

จากถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก

ถึงทอระบายน้ําเดิม กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก  

ยาวประมาณ 67.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 581,000 ชุมชน กองชาง

 ซอยราชครู (ชวงที่ 2) ค.ส.ล. ซอยราชครู (ชวงที่ 2) ทําการกอสราง ประปา

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยราชครู (ชวงที่ 2) โดย

เริ่มกอสรางจากแยกซอยประปา 1 ไปทางทิศ

เหนือถึงซอยประปา 2 กอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 

10.00 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล. ความยาวทอรวม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 244.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 103,000 ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง- พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสมหวัง-สังวาลย สมหวัง-

สังวาลย ซอย 4 ซอย 4 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ สังวาลย 

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย ซอย 4 

โดยเริ่มกอสรางจากหลังอาดัมสไปทางทิศใต 

กอสรางถนนค.ส.ล.ขนาดกวาง 2.00 เมตร

ยาวประมาณ 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร

พื้นทางเดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

พรอมกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 30.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กําหนด

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1,400,000 ชุนชน กองชาง

โนนสวาง โนนสวาง ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโนนสวาง โนนสวาง

โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ทับผิวจราจรเดิม โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 

ไปทางทิศตะวันออกกวางเฉลี่ย 3.70-4.00 เมตร 

ความยาวประมาณ 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีต 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไมนอยกวา 4,620.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

7 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 665,000 ชุมชน กองชาง

ซอยสองพี่นอง ค.ส.ล. ซอยสองพี่นอง ทําการกอสรางทอระบาย โนนสะอาด

น้ําค.ส.ล. ซอยสองพี่นอง โดยเริ่มกอสรางจาก

ถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออก กอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 245.00 

 เมตร พรอมทอลอด จํานวน 10 จุด รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 423,000 ชุมชน กองชาง

ซอยปฏิพงษ (ฝงทิศตะวันตก) ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ (ฝงทิศตะวันตก) ทําการ คลองชล

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ ประธาน

(ฝงทิศตะวันตก) โดยเริ่มกอสรางทอระบายน้ํา

เดิม ไปทางทิศเหนือกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.  ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ยาว

ประมาณ  184.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



17

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 5,250,000 ชุมชน กองชาง

ถนนแจงสนิท (บานไผ - ชนบท) ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ-ชนบท) ทําการ บานไผเกา

กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.ถนนแจงสนิท 

(บานไผ-ชนบท) โดยกอสรางเริ่มจากซอยศรี

ชมมอญซอย1 ไปทางทิศตะวันออกจนถึงสะพาน  

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00  เมตร บอพัก ค.ส.ล.  

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตรความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 750.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 380,000 ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 7 บานขาพัฒนา

ซอย 7 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 7 โดยเริ่มจากถนน

บานเกิ้ง ไปทางทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร ยาว ประมาณ 58.00 

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

กวา 175.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ประมาณ 10.00 

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ116.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. 471,000 ชุมชน กองชาง

มุกดา - บุษรารีสอรท ซอยมุกดา-บุษรารีสอรท โดยเริ่มจากถนนบาน หมูสี่พัฒนา

เกิ้งซอย 10 ไปทางทิศเหนือทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 277.00 

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

กวา 831.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร 500,000 ชุมชน กองชาง

ประเสริฐแกวอุทิศ ถนนประเสริฐแกวอุทิศ ทําการปรับปรุงผิวจราจร ประเสริฐแกว

ถนนประเสริฐแกวอุทิศ ชวงที่ 1 เริ่มจากถนน

แจงสนิท บานไผ - บรบือ ไปทางทิศใต โดย 

ทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว

จราจรเดิมขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา  

1,400.00 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ทําการปูผิว

 จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 

ขนาดกวาง 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 66.00

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลท

ติกคอนกรีตไมนอยกวา 297.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา 10,000,000 ชุมชน กองชาง

ดันทอลอด บริเวณใตทางรถไฟ พรอมดันทอลอด บริเวณใตทางรถไฟ ถนนมนตรี ตลาด 1,2,3

ถนนมนตรี โดยทํางานติดตั้งทอลอดทางรถไฟ ประกอบดวย 

งานทอปลอกเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000  

มิลลิเมตร ความยาว 84.00 เมตร งานทอ HDPE 

ชนิด 100 ขนาด OD 800 PN 10 ความยาว 

84.00 เมตร และงานเครื่องมือ เครื่องจักร 

ติดตั้งและรื้อถอน รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

14 โครงการกอสรางโรงจอดรถกองชาง เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโรงจอดรถ 900,000 เทศบาล กองชาง

เทศบาลเมืองบานไผ กองชาง เทศบาลเมืองบานไผ  ทําการกอสราง

โรงจอดรถขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาวประมาณ 

15.00 เมตร พรอมเทพื้น ค.ส.ล. พื้นที่จอดรถไม

นอยกวา 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม 

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม   14    โครงการ 23,242,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสื่อม  เพื่อจายเปนคาทดแทนกรณีสภาพแวดลอม 100,000 กองชาง กองชาง

โทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะ เสื่อมโทรม เนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอยของ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ ใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลหินตั้ง 

2 โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตาม 50,000 กองชาง กองชาง

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย และประเมินผลการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูล เชนการวิเคราะหปริมาณและ

องคประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะหคุณภาพ

น้ําใตดินและน้ําผิวดิน การวิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของจากการดําเนินงานจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ 

3 เงินอุดหนุนคาขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขต 500,000 กองชาง กองชาง

เทศบาล ตามที่การประปาสวนภูมิภาคอําเภอ

บานไผ แจงรายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐ

หรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่น ๆ

4 เงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาภายในเขต 500,000 กองชาง กองชาง

เทศบาล ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

บานไผ แจงรายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐ

หรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่น ๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการอบรมและการจัด 40,000 หอประชุม กอง

กิจกรรมการจัดการขยะตั้งแตตนทาง โดยมีคาใชจาย เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

ดังนี้ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ บานไผ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร/คูมือ และชุมชน

สื่อประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร สําหรับผูเขารับ

การอบรมและที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 

6 โครงการจัดการขยะอันตราย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูแก 60,000 หอประชุม กอง

ในชุมชน ประชาชนและจัดกิจกรรมการคัดแยกและรวบรวม เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

ขยะอันตรายใน ชุมชนมีคาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณ บานไผ

วิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มผูเขา

รับการอบรม  คาวัสดุอุปกรณในการ ดําเนินงาน 

คาภาชนะรองรับ/เก็บรวบรวมขยะอันตรายแตละ

ประเภท คาเอกสาร/คูมือ สื่อประชาสัมพันธ 

คาวัสดุรับแลก ขยะอันตรายและคาใชจายอื่น 

ที่จําเปนตามโครงการ 

7 โครงการทอดผาปาขยะ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการอบรมและจัดกิจกรรม 45,000 หอประชุม กอง

ทอดผาปาขยะ โดยมีคาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณ เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ บานไผ

ผูเขารับการอบรม คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดการ

อบรมและการจัดกิจกรรมทอดผาปาขยะ คาเอกสาร/

คูมือ สื่อประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร ที่จําเปน

ตามโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการรวมพลังลดโลกรอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดําเนินการบริหาร 40,000 หอประชุม กอง

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

อยางคุมคา โดยจัดอบรมใหความรูแกประชาชน บานไผ

จํานวน 1 ครั้ง จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน และชุมชน

ในสถานศึกษา จํานวน 3 ครั้ง 

9 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการอบรมและการ 30,000 หอประชุม กอง

จัดกิจกรรมโดยมีคาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณวิทยากร เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ บานไผ

คาเอกสาร คูมือ สื่อประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร และชุมชน

สําหรับผูเขารับการอบรม และคาใชจายที่จําเปน

ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

รวม  9  โครงการ 1,365,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ 200,000         ในเขต กอง

แสดงผลงานทางการศึกษา การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา เทศบาลฯ การศึกษา

คาจางเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน 

คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักสําหรับผูบริหาร

ทองถิ่น พนักงานครูเทศบาล,นักเรียน,พนักงานเทศบาล,

พนักงานจางฯ ที่รวมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ

รวมแขงขันทักษะวิชาการ 

2 โครงการอบรมสัมมนาและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 200,000         ในเขตและ กอง 5

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร นอกเขต การศึกษา -

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และผูที่เกี่ยวของกับการ เทศบาลฯ 6

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 คาของสัมนาคุณในการ

ศึกษาดูงาน คาใชจายในพิธิเปดและปดการฝกอบรมและคาใช

จายอื่น ๆ ที่จําเปน

แบบ ผด.02                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 200,000         ในเขต กอง

การพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดใหกับโรงเรียนเทศบาลบานไผ เทศบาล ฯ การศึกษา

จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 100,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

4 โครงการคาใชจายในการ เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 30,000           ในเขตและ กอง

รณรงคปองกันยาเสพติดใน รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานไผ นอกเขต การศึกษา

สถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เทศบาลฯ

จํานวน 15,000 บาท  ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

5 โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 1,000,000      ในเขต กอง

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา เทศบาลฯ การศึกษา

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ทองถิ่น (SBMLD) ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

ที่ไดรับการคัดเลือก  ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

6 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อเปนคาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 900,000         ในเขต กอง

บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก อิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเขาสู เทศบาลฯ การศึกษา

ทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย ประเทศไทย 4.0  ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

4.0 ระดับสถานศึกษา 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเสริมการจัด เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 200,000         ในเขต กอง

กระบวนการเรียนการสอน สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลัก เทศบาลฯ การศึกษา

การบริหารตามหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการ

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ใหกับโรงเรียนใน

พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู สังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับการคัดเลือก ตามหนังสือสั่งการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 

พอเพียง" มิถุนายน 2560

8 โครงการสงเสริมการจัดทํา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 500,000         ในเขต กอง

ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ที่ไดรับการคัดเลือก เทศบาลฯ การศึกษา

โรงเรียนละ 250,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมของ เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ 100,000         ในเขต กอง

ศูนยการเรียนรูดานการ ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ตามหนังสือ เทศบาลฯ การศึกษา

ทองเที่ยวในสถานศึกษา ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 

มิถุนายน 2560

10 โครงการสนับสนุนคากิจกรรม เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 610,300         ในเขต กอง

พัฒนาผูเรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับ เทศบาลฯ การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

11 โครงการสนับสนุนคาเครื่อง เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 404,500         ในเขต กอง

แบบนักเรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคาเครื่องแบบนักเรียน ใหกับ เทศบาลฯ การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสนับสนุนคาเครื่อง เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 386,300         ในเขต กอง

อุปกรณการเรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคาเครื่องอุปกรณการเรียนใหกับ เทศบาลฯ การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

13 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 2,419,100      ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัว) จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เทศบาลฯ การศึกษา

ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 แหง 

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14

มิถุนายน 2560

14 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 263,500         ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัว) สังกัดเทศบาลเมืองบานไผทั้ง 3 แหง ขอมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ เทศบาลฯ การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 10 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 

เมืองบานไผ 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

15 โครงการสนับสนุนคาจัดการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 208,000         ในเขต กอง

เรียนการสอน (รายหัว จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว เทศบาลฯ การศึกษา

สวนเพิ่ม : Top Up) สวนเพิ่ม : Top Up) ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว3301  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 40,000           ในเขต กอง

การปรับปรุงหลักสูตรสถาน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหกับโรงเรียนเทศบาลบานไผ เทศบาลฯ การศึกษา

ศึกษา จํานวน 20,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



27

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 100,000         ในเขต กอง

ในการพัฒนาแหลงเรียนรู พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ใหกับโรงเรียนเทศบาลบานไผ เทศบาลฯ การศึกษา

จํานวน 50,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 50,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

18 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 250,000         ในเขต กอง

ในการสงเสริมองคกรปกครอง พัฒนาการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผน เทศบาลฯ การศึกษา

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา พัฒนาทางการศึกษาดีเดน ระดับสถานศึกษาใหกับโรงเรียน

การศึกษาดีเดน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ที่ไดรับ

การคัดเลือก ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

19 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เปนคาใชจายในการ 50,000           ในเขต กอง

สงเสริมกิจกรรมรักการอาน สงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา ใหกับโรงเรียนใน เทศบาล การศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ที่ไดรับการคัดเลือก ตามหนังสือสั่งการ

เมืองบานไผ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

20 โครงการสนับสนุนคาปจจัย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา คาปจจับพื้นฐานสําหรับ 108,000         ในเขต กอง

พื้นฐานสําหรับนักเรียน นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เทศบาล การศึกษา

ยากจน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือสั่งการ

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

21 โครงการสนับสนุนคาหนังสือ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 668,800         ในเขต กอง

เรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคาหนังสือเรียน ใหกับ เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ 3,572,000      ในเขต กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน เทศบาล การศึกษา

2 แหง ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560  ตาม

หนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14

มิถุนายน 2560

23 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อเปนคาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 450,000         ในเขต กอง

บริหารจัดการศึกษา ศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู เทศบาลฯ การศึกษา

อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู ประเทศไทย 4.0 (ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ มท 

ประเทศไทย 4.0 ระดับ 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

24 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 759,500         ในเขต กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ในสังกัดเทศบาล จํานวน 3 แหง ขอมูลจํานวนนักเรียน เทศบาล การศึกษา

เทศบาล ณ 10 มิถุนายน 2560  ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 'มิถุนายน 2560

25 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น 1,712,000      ในเขต กอง

(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล อนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เทศบาล การศึกษา

เมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว3301  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

26 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น 3,311,200      ในเขต กอง

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

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 8 แหง ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของ 300,000         ในเขต กอง

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แหง เทศบาลฯ การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่

14 มิถุนายน 2560

28 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6,912,000      ในเขต กอง

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมือบานไผ จํานวน 8 แหง และนอกเขต การศึกษา

(ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560) ไดแก โรงเรียน เทศบาล

บานไผแสงทองประชาสรรค, โรงเรียนหนองลุมพุก, โรงเรียน

บานไผประถมศึกษา, โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์, โรงเรียนชุมชน

บานไผยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตร

บานไผ, โรงเรียนบานเกิ้ง ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

29 โครงการจัดการแขงขันทักษะ เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คา 200,000         ในเขต กอง 14

ทางวิชาการและกิจกรรม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุตกแตงราน เทศบาล การศึกษา -

สงเสริมการอาน นิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ เงินรางวัล ของรางวัล คาปายไวนิล 15

คาพิธีเปด-ปด คาพิธีการ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ

ตาง ๆ เปนคาเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ เชน

กิจกรรมการกลาวสุนทรพจน การประกวดเลานิทาน การประ

กวดรองเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ คาจางเหมาเวที

เครื่องเสียง คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาวัสดุสํานักงาร คา

ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดตาง ๆ และอื่น ๆ

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา เพื่อเปนคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 100,000 ในเขต/ กอง

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ทัศนศึกษาดูงาน แกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนรวมถึง นอกเขต การศึกษา

เมืองบานไผ เจาหนาที่กองการศึกษา เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ เทศบาลฯ

คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาเชาเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  

คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารทําการนอกเวลา คาสมนาคุณวิทยากร 

และคาใชจายอื่น ๆ 

31 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 80,000           ในเขต กอง

การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

32 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

แสงทองประชาสรรค การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

33 อุดหนุนโรงเรียนบานเกิ้ง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 30,000           ในเขต กอง

การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

34 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

ประถมศึกษา การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

35 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

ประสิทธิ์ การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

ยิ่งยงอุทิศ การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

37 อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

บานไผ การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

38 อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแกว เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

อุทิศ การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

39 อุดหนุนโรงเรียนบานหนอง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน 35,000           ในเขต กอง

ลุมพุก การศึกษา ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ การศึกษา

รวม  39  โครงการ 26,510,200    

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการเขาคายฝกซอมนักกีฬาและเขารวม 250,000         ในเขต กอง 2

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แขงขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ และนอก การศึกษา -

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผูฝกสอน คาชุด เขตเทศบาล 20

และระดับประเทศ นักกีฬา  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา

ยานพาหนะ  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุอุปกรณกีฬา  คาเชาที่พัก  

และอื่น ๆ  

รวม  1  โครงการ 250,000        

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการจัดระเบียบการจําหนาย 290,000         ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สินคาบนถนนทางเทาและ สินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร เชน คาจางเหมา เทศบาล 

การจราจร บุคลภายนอก คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ

ทําปายประชาสัมพันธ ปายจุดผอนผัน  ปายจราจร ซื้อสี

เพื่อตีเสนจุดผอนผัน และจราจร รายจายอื่นที่เกี่ยวของ

กับโครงการ คาใชจายอื่นๆ

2 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน 10,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ 22

วัน อปพร. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2561 เทศบาล 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน คาจัดซื้อ

น้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับเจาหนาที่และอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนที่มารวมกิจกรรม   

3 โครงการประชุมประชาคม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมประชาคม 20,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ 27 29

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆ เทศบาล 

พลเรือน (อปพร.) ละ 1 วัน  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร

คาใชจายในพิธีเปดปดการประชุม คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน

4 โครงการฝกซอมการปองกันและ เพื่อใชจายตามโครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา 15,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ 26

แกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจาหนาที่ของหนวยงาน เทศบาล -

อุทกภัย ที่เขารวมฝกซอมฯ เปนคาจัดทําเอกสาร และปาย 27

ประชาสัมพันธโครงการ คาตกแตงบาดแผล คาอาหาร 

น้ําดื่ม น้ําแข็ง และคาใชจายอื่นๆ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 50,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ 6 11

ชวงเทศกาล ชวงเทศกาล จายเปนคาจัดทําเอกสาร และคาวัสดุอุปกรณ เทศบาล - -

ตางๆทําปาย ประชาสัมพันธ คาจัดซื้อ กาแฟ โอวัลติน 10 17

น้ําดื่ม น้ําแข็ง ผาเย็น คาตอบแทนเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงาน

ประจําจุดบริการในชวงเทศกาล และคาใชจายอื่น ๆ 

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา 500,000         ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด ใหกับสถานีตํารวจภูธรบานไผ เทศบาล 

7 อุดหนุนอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา 25,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด ใหกับอําเภอบานไผ เทศบาล 

8 อุดหนุนจังหวัดขอนแกน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา 30,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด ใหกับจังหวัดขอนแกน เทศบาล 

รวม  8  โครงการ 940,000         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

29 ถึง 4

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 200,000         ในเขต กอง

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบใหกับโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 

สาธิตฯ 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560

2 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 200,000         ในเขต กอง

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบใหกับโรงเรียนเทศบาลบานไผ เทศบาล การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รวม  2  โครงการ 400,000         

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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-วิ่งมินิมาธอน 85,000            ในเขต กอง 17

มินิมาราธอน สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน เชน คาพิธิเปด-ปด คาจัด เทศบาล การศึกษา

สถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร

ทําการนอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว คาปายไวนิล

คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาน้ําดื่ม และน้ําแข็ง คาเกียรติบัตร คาของรางวัล คาเหรียญ

รางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ

แขงขันกีฬา และอื่น ๆ

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา  เชน คาพิธี 70,000            ในเขต กอง 24

อนุบาลเกมส เปด-ปด  คาจัดสถานที่  คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณกีฬา  และนอก การศึกษา

คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน เทศบาล

คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของรางวัล

คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาเชาเครื่องเสียงคาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม  คาน้ําแข็ง คาอาหารสําหรับ

นักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน และอื่น ๆ ที่จําเปน

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับ  50,000            ในเขต กอง 17

ประถมศึกษาเกมส ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  เชน เทศบาล การศึกษา -

เชน คาพิธีเปด-ปด  คาจัดสถานที่ คาวัสดุคาวัสดุอุปกรณกีฬา 21

คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาปูนขาว

คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม และน้ําแข็ง คาเกียรติบัตร คาของรางวัล 

คาเหรียญรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินการแขงขันกีฬา และอื่น ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาพิธี 100,000         ในเขต กอง 18

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

เพื่อประชาชน นอกเวลา คาวัสดุจัดทําสนาม คาเชาและเตรียมสนาม 22

คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาตอบแทน

กรรมการตัดสินกีฬา คาปายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอาหาร

สําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขันและอื่นๆที่จําเปน

5 โครงการฝกทักษะกีฬาขั้น เพื่อเปนคาใชจายในการสงพนักงานครูเทศบาล พนักงาน 50,000            ในเขตและ กอง 1

พื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชน เทศบาลและนักเรียนสังกัด เทศบาลเขารวมแขงขันกีฬากับ นอกเขต การศึกษา -

หนวยงานตาง ๆเชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาน้ําแข็ง เทศบาลฯ 30

คาเวชภัณฑ คาวัสดุ อุปกรณกีฬา คาพาหนะ ฯลฯ

6 โครงการสงเสริมภูมิปญญา เพื่อจายเปนคาปายไวนิล คาตอบแทนวิทยากร คาหาร 150,000         ในเขต กอง

ทองถิ่น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม คาพาหนะ เทศบาล การศึกษา

คาวัสดุ อุปกรณสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ คาตกแตง

สถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมาเวทีและอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของกับโครงการ

รวม  6  โครงการ 505,000         

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการชาวบานไผรวมใจ เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู  แกกลุมประชาชน 30,000            ในเขต กอง 22

ลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา ผูบริโภค/กลุมนักเรียนในโรงเรียน โดยมีคาใชจาย ดังนี้ เทศบาล สาธารณสุขฯ

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณสําหรับการอบรม คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

คาจัดซื้อชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา คาจัดซื้อน้ํามันทอดซ้ํา

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาถายเอกสาร

สิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 

 - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน แกนนําชุมชน

 - ออกหนวยบริการรับซื้อน้ํามันทอดซ้ํา

2 โครงการตลาดสะอาดอาหาร เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการอบรมแกผูประกอบการ 30,000            ในเขต กอง 19

ปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม รานอาหาร ผูประกอบการคาตลาดสด/แผงลอยจําหนาย เทศบาล สาธารณสุขฯ

อาหาร/ผูประกอบการคาโรงอาหารในสถานศึกษา โดยมี

คาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม คาทําสื่อ

ประชาสัมพันธ เอกสาร แผนพับ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ คาจัดซื้อชุดทดสอบความปลอดภัย

ดานอาหารและคาใชจายอื่นๆ

 - จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร สถานที่

จําหนายอาหารในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

3 โครงการสาธารณสุขผสมผสาน เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คาตอบแทน 50,000            ในเขต กอง

เชิงรุก การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหารวางเครื่องดื่ม เทศบาล สาธารณสุขฯ

คาอาหาร คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุสํานักงาน   

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ 

รวม  3  โครงการ 110,000         

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



39

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเคราะหเครื่อง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกผูดอยโอกาส 50,000            ในเขต กอง

กันหนาวแกผูดอยโอกาส ในชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เชน เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เสื้อกันหนาว ผาหม ถุงมือ  ถุงเทา หมวก และคาใชจาย

ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อบรรเทา  

ความเดือดรอนของผูประสบภัย  ในเขตเทศบาลฯ 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา 40,000            ในเขต กอง

คุณภาพชีวิตผูสุงอายุ คนพิการ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนการใหความรูกับผูสูงอายุ และผูพิการ ในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ เปนคาอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาเวที พิธีเปด-

ปด  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ

วิทยากร คาถายเอกสาร คาสถานที่ และคาอื่น ๆที่จําเปน

และเกี่ยวของกับโครงการฯ 

รวม  2  โครงการ 90,000           

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงคยุติความรุนแรง เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมรณรงคยุติความรุนแรง 50,000            ในเขต กอง

ตอเด็ก เยาวชน สตรีและ ตอเด็ก  เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงค จัดทําปายรณรงค  

คาจัดอบรม  คาวัสดุอุปกรณ คาเวที  พิธีเปด-ปด  คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาถาย

เอกสาร คากระเปาเอกสาร และคาอื่น ๆ ที่จําเปนกับ

โครงการฯ

2 โครงการเรารักบานไผ เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมเรารักบานไผ การอบรม 100,000         ในเขต กอง

ใหความรูแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจาย เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เปนคาเชาสถานที่ คาจัดสถานที่ คาเวที เครื่องเสียง เครื่อง

เสียงประกวด คาเงินรางวัล ของรางวัลตางๆ  คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม เครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาใชจายอื่น

ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ

รวม  2  โครงการ 150,000         

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพทยสิน

แผนงานงบกลาง

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 29,000,000    ในเขต กอง

ผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 7,968,000       ในเขต กอง

คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 288,000         ในเขต กอง

ผูปวยเอดส ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 850,000         ในเขต กอง

สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล สาธารณสุขฯ

รวม  4  โครงการ 38,106,000    

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 300,000      ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เนื่องในวันสําคัญของชาติ ตราสัญลักษณ และวัสดุอุปกรณตางๆ  เพื่อใช เทศบาล

ในการประดับ ตกแตงในวันสําคัญของชาติ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่น 20,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ 18

ไทย ประจําป  (18  มีนาคม)  เชน คาดอกไม เทศบาล

ธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม 

คาอาหารเลี้ยงพระ คาจัดทําปายนิทรรศการ  

คาของขวัญของรางวัล  คาอาหาร คาน้ําแข็ง 

คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเซนไหวศาลพระภูมิ คาจัดซื้อ

พันธุไมและรวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับกิจกรรม

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 30,000        ภายในเขต สํานักปลัดฯ 24

ประจําป ในวันเทศบาล (24 เมษายน )  เชน เทศบาล

คาดอกไมธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ คาเครื่อง

ไทยธรรม คาอาหารเลี้ยงพระ คาจัดทําปาย

นิทรรศการ คาของขวัญของรางวัล  คาอาหาร 

คาน้ําแข็ง คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเซนไหวศาล

พระภูมิ คาจัดซื้อพันธุไมและรวมทั้งคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกฎหมายควรรู เพื่อจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมให 80,000 ภายในเขต กองวิชาการฯ

ความรู  คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เทศบาล

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการ

อบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาเอกสาร

เผยแพร และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ

ฝกอบรม และจัดกิจกรรม

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 150,000      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

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



44

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมใหความรูดาน เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ 10,000 ในเขต กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ เทศบาลฯ วิชาการฯ

แกเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ในการอบรม คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

ในการฝกอบรม

รวม  6  โครงการ 590,000      

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหม เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน 50,000        ในเขตและ กอง

แบบชุมชนมีสวนรวม และทัศน จัดประชุมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม นอกเขต สาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงาน  แกนนําชุมชน มีคาใชจายดังนี้ คาสมนาคุณวิทยากร เทศบาล

คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาจางเหมารถยนต คาของที่ระลึก คาเอกสาร / 

สิ่งพิมพ  สื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุ

อุปกรณในการดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอม

แนวใหมและคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนสําหรับการ

ดําเนินงานตามโครงการฯ

รวม  1  โครงการ 50,000        

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม  คาวัสด-ุอุปกรณ 20,000        ในเขต กอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขต ในการอบรม  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาใชอื่นที่จําเปนและ

เกี่ยวของกับโครงการฯลฯ 

รวม  1  โครงการ 20,000        

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 350,000      ในเขต กอง

ของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได 0893.1/ว 423  ลงวันที่  2  มีนาคม  2553 เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

ระหวางเรียน  เรื่อง ขอความรวมมือในการดําเนินงานตาม

นักเรียน นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน ไดรับความรูพัฒนาทักษะ ประสบการณ

สามารถพัฒนาสูความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีตอการทํางานมีพฤติกรรม

ที่สรางสรรคของสังคม และมีรายไดระหวางเรียน  

บรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน 

2 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกร เพื่อใชจายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของ 280,000      ในเขต กอง

ภาคประชาชน คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เทศบาล  คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน  

กลุมเครือขายชุมชน  กลุมอาชีพตาง ๆ  และ

ประชาชนทั่วไป  เปนคาจัดประชุม คาวัสด-ุอุปกรณ

คาพิธีเปด–ปด  คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาสถานที่  คาสมนาคุณวิทยาการ  และ

คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ของตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อใชจายในกิจกรรมการอบรมทัศนศึกษาดูงาน 50,000        ในเขต/ กอง

การสงเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําบทบาทหนาที่ดานสตรี นอกเขต สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 39 ชุมชน  เทศบาลฯ

เพื่อจายเปนคาที่พัก คาจัดประชุม  คาจัดอบรม  

คาสถานที่  คาวัส-อุปกรณ  พิธิเปด-ปด  คาพาหนะ 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

และเกี่ยวของกับโครงการ

4 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อใชจายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ 400,000      ในเขต/ กอง

เชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา เสริมสรางภาวะวผูนําใหทุกกลุมองคกรตาง ๆ นอกเขต สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชนและองคกรในเขต ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน  39 ชุมชน  เทศบาลฯ

เทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจายเปนคาที่พัก  คาจัดประชุม คาจัดอบรม  

คาสถานที่  คาวัสด-ุอุปกรณ พิธีเปด-ปด  คาพาหนะ

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร   คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง 

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวของกับโครงการ

5 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ เพื่อจายเปนเงินคาใชจายกิจกรรมการเลือกตั้ง 30,000        ในเขต กอง

ชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาล ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ทั้ง  39 เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เมืองบานไผ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจายเปน

คาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในหนวยเลือกตั้งคาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดอบรม   

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวันเยาวชน เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมวันเยาวชน 100,000      ในเขต กอง

การอบรมใหความรูแกเยาวชน  ประชาชนในเขต เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่  

คาจัดสถานที่  คาเวที  เครื่องเสียง  เครื่องเสียง-

ประกวด  คาเงินรางวัล  ของรางวัลตางๆ คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาใชจายอื่น ๆ 

ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 

7 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมผูนําชุมชน  10,000        ในเขต กอง

เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลทั่วไป เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

เกี่ยวกับการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

เทศบาล ในชุมชนทั้ง 39 ชุมชนโดยเปนคาอาหาร 

คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร

สถานที ่คาตกแตงสถานที ่คาวัสดุเครื่องเขียน

คาวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลขอมูล และอุปกรณ

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งตีพิมพ คาวัสดุ

เผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม คาใชจาย

อื่นที่จําเปนในการอบรม และจายเปนคาตอบแทน

ในการจัดเก็บขอมูล

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม เพื่อใชจายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม กิจกรรม 200,000      ในเขต/ กอง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญา นอกเขต สวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปนศูนยสาธิตแหลงการ เทศบาลฯ

เรียนรูระดับชุมชนทางดานการเกษตร ในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 3 เขต เพื่อจายเปนคา

ลงทะเบียน คาจัดอบรม คาจัดประชุม คาใชจาย

การดูงาน คาทัศนศึกษาดูงาน  คาสถานที่ 

พิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ  คาพาหนะ คาสมนาคุณ

วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ

กับโครงการ

9 โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโค เพื่อใชจายในกิจกรรมอนุรักษและขยายพันธุโค 30,000        ในเขต กอง

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเปนคาใชจาย เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

จัดประชุม คาจัดอบรม  คาสถานที่ คาวัสดุ-อุปกรณ

คาพิธีเปด-ปด คาจัดสถานที่  คาเวที เครื่องเสียง 

คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค คาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ 

รวม  9  โครงการ 1,450,000   

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานงบกลาง

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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      

ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพื่อจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ คาอาหาร 150,000      ในเขต กอง 13

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาของ เทศบาล การศึกษา

ขวัญของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คามหรสพ 

คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

คาอาหารทําการนอกเวลา  และอื่น ๆ

รวม  1  โครงการ 150,000      

โครงการ

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาล, เพื่อเปนคาใชจายในการสงพนักงานครูเทศบาล 15,000        ในเขต กอง

พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัด พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวม และนอก การศึกษา

เทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา แขงขันกีฬากับหนวยงานตาง ๆ เชน คาอาหาร เขตเทศบาล

คาเครื่องดื่ม คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม คาเวชภัณฑ 

คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาพาหนะ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาเปนคาเครื่อง 100,000      ในเขต กอง 3

ไทยทาน คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ เทศบาล การศึกษา

คาดอกไมธูปเทียน คาตกแตงเวทีกิจกรรมตาง ๆ 

คาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

กิจกรรมตาง ๆ คาโบวรางวัลหรือการประกวดตางๆ

คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง

สําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน

พิธีเปด-ปดงาน คาจางเหมาเวที คาจางเหมาเครื่อง

ขยายเสียง คาจางเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ

สมโภช คาถุงพลาสติกหรือถุงน้ําตาลสําหรับใส

ขาวสารและอาหารแหงที่ลนบาตรพระ คาเงินสนับ-

สนุนคาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุและหรือคาจางตกแตง

สถานที่คาตกแตงรถยนตในขบวนแห คาวัสดุหรือ

เชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาเปนคาเครื่อง 150,000      ในเขต กอง 27

แหเทียนพรรษา ไทยทานคาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ เทศบาล การศึกษา -

คาดอกไมธูปเทียน คาตกแตงเวทีกิจกรรมตาง ๆ 28

คาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

กิจกรรมตางๆ คาโบวรางวัลหรือการประกวดตางๆ

คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง

สําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน

พิธีเปด-ปดงาน คาจางเหมาเวที คาจางเหมาเครื่อง

ขยายเสียง คาจางเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ

สมโภช คาถุงพลาสติกหรือถุงน้ําตาล สําหรับใส

ขาวสารและอาหารแหงที่ลนบาตรพระ คาเงินสนับ-

สนุนคาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุและหรือคาจางตกแตง

สถานที่คาตกแตงรถยนตในขบวนแห คาวัสดุหรือ

เชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

4 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อจายเปนคาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการ 100,000      ในเขต กอง 18

บุญกุมขาวใหญ ตัดสินกิจกรรมตาง ๆ คาโบวรางวัลหรือการประกวด เทศบาล การศึกษา -

ตางๆคาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม 20

คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับแขกผูมีเกียรติ และ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปดงาน คาจางเหมา

เวที คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมา

การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช คาจางเหมาทํา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปราสาทขาว คาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับ

ผูชนะการประกวดหรือแขงขันคาวัสดุและหรือ

คาจางตกแตงสถานที่ คาตกแตงรถยนตในขบวนแห 

คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของที่เปนองค

ประกอบสําคัญและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

5 โครงการจัดงานวันสงกรานต เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาเปนคาเครื่อง 250,000      ในเขต กอง 13

ไทยทานคาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ เทศบาล การศึกษา -

คาดอกไมธูปเทียน คาตกแตงเวทีกิจกรรมตาง ๆ 15

คาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

กิจกรรมตางๆ คาโบวรางวัลหรือการประกวดตางๆ

คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง

สําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน

พิธีเปด-ปดงาน คาจางเหมาเวที คาจางเหมาเครื่อง

ขยายเสียง คาจางเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ

สมโภช คาถุงพลาสติกหรือถุงน้ําตาล สําหรับใส

ขาวสารและอาหารแหงที่ลนบาตรพระ คาเงินสนับ-

สนุนคาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุและหรือคาจางตกแตง

สถานที่คาตกแตงรถยนตในขบวนแห คาวัสดุหรือ

เชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานวันสงทายปเกา เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาเปนคาเครื่อง 50,000        ในเขต กอง 1

ตอนรับวันขึ้นปใหม ไทยทานคาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ เทศบาล การศึกษา

คาดอกไมธูปเทียน คาตกแตงเวทีกิจกรรมตาง ๆ 

คาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

กิจกรรมตางๆ คาโบวรางวัลหรือการประกวดตางๆ

คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง

สําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน

พิธีเปด-ปดงาน คาจางเหมาเวที คาจางเหมาเครื่อง

ขยายเสียง คาจางเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ

สมโภช คาถุงพลาสติกหรือถุงน้ําตาล สําหรับใส

ขาวสารและอาหารแหงที่ลนบาตรพระ คาเงินสนับ-

สนุนคาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุและหรือคาจางตกแตง

สถานที่คาตกแตงรถยนตในขบวนแห คาวัสดุหรือ

เชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

7 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- เพื่อจายเปนคาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการ 60,000        ในเขต กอง 27

ตะไลยักษ ชุมชนหนองลุมพุก ตัดสินการประกวด คาอาหาร คาอาหารวางและ เทศบาล การศึกษา -

คาเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มน้ําแข็ง สําหรับแขกผูมีเกียรติ 28

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปดงาน คาจาง

เหมาเวที คางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมา

การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช คาเงินรางวัล

หรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แขงขัน คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของ

ที่เปนองคประกอบสําคัญและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับโครงการ

8 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- เพื่อจายเปนคาปายไวนิล คาตอบแทนคณะกรรมการ 100,000      ในเขต กอง 9

ตะไลยักษ ชุมชนหมูสี่พัฒนาและ ตัดสินการประกวด คาอาหาร คาอาหารวางและ เทศบาล การศึกษา -

ชุมชนโพธิ์สวรรค คาเครื่องดื่ม คาน้ําดื่มน้ําแข็ง สําหรับแขกผูมีเกียรติ 11

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปดงาน คาจาง 

เหมาเวที คางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมา

การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช คาเงินรางวัล

หรือของรางวัล สําหรับผูชนะการประกวดหรือ

แขงขัน คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของ

ที่เปนองคประกอบสําคัญและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับโครงการ

9 อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 50,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

10 อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 20,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 20,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

12 อุดหนุนวัดปาชัยวารินทร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 20,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

13 อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 50,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

14 อุดหนุนวัดจันทรประสิทธิ์ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหกับวัดใน 20,000        ในเขต กอง

เขตเทศบาล เปนคาใชจายในการสงเสริม เทศบาล การศึกษา

พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบไป

รวม  14  โครงการ 1,005,000   

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวน  - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 438,000   ในเขต กอง

รวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการฯ เทศบาล สาธารณสุขฯ

และเพิ่มรายไดใหกับชุมชน และเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่นจากการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปดกวาด

ถนนสายหลักในชุมชน   และคาใชจายอื่นๆ

รวม  1  โครงการ 438,000   

ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ จัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ คาจางเหมาบุคคล 100,000   ในเขต กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ภายนอกออกสํารวจและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี เทศบาลฯ

จางเหมาบริการถายเอกสารและสะแกนระวางที่ดิน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายในการฝก

อบรมใหความรูดานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

รวม  1  โครงการ 100,000   

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง เพื่ออุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 15,000     ภายในเขต กองคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ เทศบาล

อําเภอ 

2 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเครือขาย 20,000     ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ฝายทะเบียนประจําชุมชน อาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน  ตัวแทน เทศบาล

ประชาชน  39  ชุมชน/พนักงานเทศบาล 

ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลเมืองบานไผ 

โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร  

คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ  คาพิมพเอกสารและ

สิ่งพิมพคาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชในโครงการ 

รวม  2  โครงการ 35,000     

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม จัดกิจกรรม 50,000     ในเขต/ กอง

การเรียนรูและแกไขปญหา เปนคาจัดเตรียมชุมชน ประชุมอาสาสมัคร นอกเขต สวัสดิการฯ

องคกรภาคประชาชน เยาวชน ประชาชน เทศบาลฯ

ที่รวมกิจกรรมโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง .

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร

คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่ และคาใชจาย

อื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการฯ 

รวม  1  โครงการ 50,000     

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ 5,000            ภายในเขต สํานักปลัดฯ 24

สํานักงาน คาพิมพเอกสาร เกียรติบัตร และ เทศบาล

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ ในการคัดเลือก

พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางผูปฏิบัติ 

งานดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน

สวนรวม จนบังเกิดผลดีแกทางราชการ และเพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิก 400,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และสนับสนุนการ เทศบาล

เลือกตั้ง สส. สว. นายกอบจ. สจ. ในทุกระดับ  

3 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรม 100,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

แกพนักงานและลูกจาง จริยธรรม ใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภา และนอกเขต

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง เทศบาล

โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชา

สถานที่ คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหาร  คาอาหารวางและ 

เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ

พ.ศ. 2561

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ
พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คณะผูบริหาร 600,000       ภายในเขต สํานักปลัดฯ

พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการ เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และนอกเขต

ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร ลูกจาง  และพนักงานจาง   ทั้งในประเทศและ เทศบาล

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจาง ตางประเทศ  โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณ

พนักงานจาง วิทยากร  คาเชาสถานที่  คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุ

สํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก คาจาง

รถโดยสาร คาตั๋วเครื่องบิน  คาใชจายอื่น ๆ 

ที่จําเปนตองใชในโครงการ 

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  จัดฝกอบรมใหความรูเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 25,000         ภายในเขต กองคลัง

การปฏิบัติงานงานดานการเงิน งานดานการเงินการคลังและการพัสดุ เทศบาล

การคลังและการพัสดุ 

รวม  5  โครงการ 1,130,000    

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพ 400,000       ในเขต กอง 2

ในประเทศ เอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชา และนอก การศึกษา -

อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ เขตเทศบาล 4

วิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการศึกษาดูงาน

ในประเทศสําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง

ขาราชการครูในทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาฯ คณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษาของเทศบาล และเจาหนาที่ 

ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการ 

จัดการศึกษา คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก

คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยงและคาจางเหมา

อาหาร อาหารวางน้ําดื่ม เครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม

โครงการ ฯลฯ

รวม  1  โครงการ 400,000       

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 20,000     ภายใน สํานักปลัดฯ

ตามโครงการ"จัดงานรัฐพิธี ประจําป 2561 
 เขตเทศบาล

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ 20,000     ภายใน สํานักปลัดฯ

เขตเทศบาล

 

3 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมใหความรู 40,000     ภายใน กองคลัง

เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง แกประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เขตเทศบาล

ประกอบดวยตัวแทน ภาคประชาชนในเขตเทศบาล

เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม  คาเกียรติบัตร  คาวัสดุอุปกรณ 

เครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ คาใชจาย

ในการตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของและจําเปนใน การฝกอบรม   

รวม  3  โครงการ 80,000     

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเปนคาใชจาย 33,600     ในเขต กอง

อินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัด ในการอินเตอรเน็ตใหกับเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลฯ การศึกษา

เทศบาล เมืองบานไผ จํานวน 2 แหง ดังนี้

(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber 

Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท

(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ

7,200 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รวม  1  โครงการ 33,600     

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 25.00 76,900                  20.77 กองคลัง, กองวิชาการฯ

1.2  แผนงานการศึกษา 2 12.50 31,000                  8.37 กองการศึกษา

1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 6.25 16,000                  4.32 กองสาธารณสุขฯ

รวม 7 43.75 123,900               33.47

2. ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน

2.1  แผนงานการศึกษา 1 6.25 57,200                  15.45 กองการศึกษา

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6.25 49,000                  13.24 กองชาง

2.3  แผนงานสาธารณสุข 2 12.50 41,600                  11.24 กองสาธารณสุขฯ

รวม 4 25 147,800               39.92

3. ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 6.25 27,000                  7.29 กองวิชาการและแผนงาน

รวม 1 6.25 27,000                 7.29

4. ประเภทครุภัณฑ งานบาน งานครัว

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 6.25 6,000                    1.62 สํานักปลัดฯ

รวม 1 6.25 6,000                   1.62

5. ประเภทครุภัณฑ การเกษตร

5.1  แผนงานการพาณิชย 1 6.25 9,500                    2.57 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 6.25 9,500                   2.57

6. ประเภทครุภัณฑ วิทยาศาสตรหรือการแพทย

6.1 แผนงานสาธารณสุข 2 12.50 56,000                  15.13 กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 12.50 56,000                 15.13

รวมครุภัณฑทั้งสิ้น 16 100 370,200               100

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  30,000     กองคลัง กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน  1 ชุด ๆ

ละ 30,000  บาท 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 18,000     เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน กองวิชาการฯ

ชนิด LED ขาวดํา 2 เครื่องๆละ  9,000 บาท

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 7,900       เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

ฉีดหมึก (Inkjet Printer) (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 กองวิชาการฯ

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิวเตอรโนตบุก 21,000     เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

โนตบุกสําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง กองวิชาการฯ

ราคา  21,000 บาท        

รวม  4  โครงการ 76,900     

แบบ ผด.02/1                              บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ. 2561

1. ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 9,000       กอง กอง

Multifunction ชนิดเลเซอร Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด การศึกษา การศึกษา

หรือชนิด LED ขาวดํา LED ขาวดํา สําหรับงานธุรการ กองการ

ศึกษา จํานวน 1 เครื่อง

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000     กอง กอง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม การศึกษา การศึกษา

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

รวม  2  โครงการ 31,000     

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก 16,000     ศูนยบริการ กอง

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

รวม  1  โครงการ 16,000     

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1.2  แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 57,200     กอง กอง

พรอมติดตั้ง แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก การศึกษา การศึกษา

อากาศ) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600

บาท (รวมคาติดตั้ง) รวมเปนเงิน 57,200

บาท เพื่อใชสําหรับกองการศึกษา 

รวม  1  โครงการ 57,200     

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจํา จํานวน 7 49,000     กองชาง กองชาง

ตูๆ ละ 7,000 บาท ขนาด 5 ฟุต 

รวม  1  โครงการ 49,000     

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อตูเก็บเวชภัณฑ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเวชภัณฑ จํานวน 2 หลังๆ 10,000     ศูนยบริการ กอง

ละ 5,000 บาท เปนตูบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  31,600     ศูนยบริการ กอง

4 ลิ้นชัก จํานวน  4 ตู ๆ ละ 7,900 บาท สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

รวม  2  โครงการ 41,600     

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2. ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.3  แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อลําโพงพรอมติดตั้ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงพรอมติดตั้ง  สําหรับใช 27,000     เทศบาล กองวิชาการฯ

ในการปฏิบัติงานการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เมืองบานไผ

ผานสื่อทางเสียง ใหครอบคลุมหนวยงานยอยขอ

งเทศบาลเมืองบานไผจํานวน  3  ชุดๆละ

9,000 บาท   

รวม  1  โครงการ 27,000     

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อตูทําน้ําเย็น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูทําน้ําเย็น แบบไมตอทอ 6,000       งานปองกันฯ สํานักปลัดฯ

ชนิดที่รองรับถังน้ํา สามารถทําไดทั้งน้ําเย็น-น้ํารอน เทศบาลฯ

จํานวน 1 เครื่อง

รวม  1  โครงการ 6,000       

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  9,500       ในเขต กอง

(แบบขอแข็ง) จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

รวม  1  โครงการ 9,500       

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3. ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ

4. ประเภทครุภัณฑ  งานบาน  งานครัว

5. ประเภทครุภัณฑ การเกษตร

5.1  แผนงานการพาณิชย

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

  4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณการ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดอุปกรณการขูดหินปูน  18,000     ศูนยบริการ กอง

ขูดหินปูน จํานวน 1 ชุด สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดซื้อตูอบสมุนไพร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูอบสมุนไพร จํานวน 2 ตู   38,000     ศูนยบริการ กอง

สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

รวม  2  โครงการ 56,000     

6. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

1. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน 13 - 2,660,000      - ศูนยวิทยาศาสตรฯ

2. สถานีตํารวจภูธรบานไผ 4 - 506,600         - สถานีตํารวจภูธรบานไผ

รวมทั้งสิ้น 17 - 3,166,600      -

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สวนราชการ/หนวยงานอื่น ๆ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/หนวยงานอื่น ๆ



72

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเด็กดีนักวิทยฯ สนุกคิด จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 มีกิจกรรมดังนี้ 120,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

สรางสรรคมหัศจรรยเด็กไทย 1. จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

สรางชาติ 2. จัดกิจกรรมและเกมจากหนวยงานเครือขาย

3. กิจกรรมการแสดงบนเวที/โชวทักษะความสามารถพิเศษ

4. ประกวดวาดภาพระบายสี 

5. การแขงขันแรลลี่ครอบครัวและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

2 โครงการจุดประกายความคิด จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป2561 มีกิจกรรมดังนี้ 170,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

สรางนักวิทยาศาสตรไทย 1. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4 "พระบิดาแหง (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

วิทยาศาสตรไทย"

2. จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร

3. จัดกิจกรรมและเกม รวมกับหนวยงานเครือขาย

4. จัดกิจกรรมประกวด/แขงขัน ดานวิทยาศาสตร

5. การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show)

6. การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

7. การแขงขันจรวดพลังลม

3 โครงการประกวด/แขงขัน 1. กิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 120,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน.ในระดับภูมิภาค (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

2. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.

ในระดับภูมิภาค

3. สงเสริมและสนับสนุนทีมชนะเลิศระดับภูมิภาคเขารวมประกวด

ระดับประเทศ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหนวยงาน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหนวยงาน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการพัฒนาระบบประกัน 1. จัดประชุม ปละ 2 ครั้ง 150,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 2. แลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพการศึกษา (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

3. ติดตาม/ตรวจสอบ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

4. ประเมินตนเอง

5. ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด

5 โครงการพัฒนาเครือขายการ 1. จัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 250,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เรียนรูวิทยาศาสตร รวมกับหนวยงานเครือขาย (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

2. ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมดาน

วิทยาศาสตรรวมกับหนวยงานเครือขาย

6 โครงการพัฒนาบุคลากร 1. สรางเสริมประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่ม 300,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

ประสิทธิภาพงาน (OD : Organization Development) (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

2. กิจกรรมการจัดการความรู (KM) จํานวน 4 ครั้ง

3. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สรางสรรคองคกร

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทําโครงงานวิทยาศาสตรและ 300,000      พื้นที่ ศูนยวิทยฯ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด พัฒนานวัตกรรม สูยุคไทยแลนด 4.0" (งบ ศว.ขก.) รับผิดชอบ ขอนแกน

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "STEM Education" 4 จังหวัด

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตรตามแนวทางศาสตรพระราชา"
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหนวยงาน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร 1. จัดทําสื่อนิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิตและสื่อนิทรรศการ 400,000      พื้นที่ ศูนยวิทยฯ

สัญจร เศรษฐกิจพอเพียง (งบ ศว.ขก.) รับผิดชอบ ขอนแกน

2. จัดมหกรรมวิทยาศาสตรสัญจร ใหบริการโรงเรียนในระบบและ 4 จังหวัด

นักศึกษา กศน.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 4 ครั้ง

3. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตใกลชิดชุมชน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 1. สงเสริมพัฒนาฐานการเรียนรูและนิทรรศการวิทยาศาสตร 400,000      ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

เพิ่มทักษะทางดานวิทยาศาสตร  -ฐานการเรียนรูปโตรเลียม -ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

 -ฐานการเรียนรูดาราศาสตร

2. พัฒนาสื่อ/หลักสูตร เนื้อหา วิชาการ ใหทันสมัย รูปแบบที่

หลากหลาย -ไวนิล แผนพับ โรลอัพ -สื่ออิเล็กทรอนิกส

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูผานสื่อนิทรรศการ แบบ 

Interactive Exhibit หรือ Hands-on Exhibit เพื่อเพิ่มทักษะ

ทางดานวิทยาศาสตร

10 โครงการคายวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในรูปแบบการเขาคาย 200,000      พื้นที่ ศูนยวิทยฯ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรทั้งคายไป-กลับ และคายคางคืน ตามโปรแกรมตางๆ (งบ ศว.ขก.) รับผิดชอบ ขอนแกน

เชน คายดาราศาสตร คายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 4 จังหวัด

คายวิทยาศาสตรอาเซียน คายนักประดิษฐนอยปลูกจิตวิทยาศาสตร

คายวิทยาศาสตรบูรณาการสะเต็มศึกษา ฯลฯ



75

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหนวยงาน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

11 โครงการบริการนิทรรศการ จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผานนิทรรศการและฐานการ 200,000      พื้นที่ ศูนยวิทยฯ

และฐานการเรียนรู เรียนรู ใหผูรับบริการไดเรียนรูตามอัธยาศัย หรือเยี่ยมชมเปนหมู (งบ ศว.ขก.) รับผิดชอบ ขอนแกน

คณะโดยมีวิทยากรที่มีความรูความชํานาญดานวิทยาศาสตร 4 จังหวัด

ใหความรูในแตละฐานการเรียนรู

12 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร จัดฉายภาพยนตรวิทยาศาสตรนานาชาติ เพื่อการเรียนรู สสวท. พื้นที่ ศูนยวิทยฯ

วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู วิทยาศาสตรสําหรับใหบริการกลุมเปาหมาย ทั้งนักเรียนในระบบ สนับสนุน รับผิดชอบ ขอนแกน

ครั้งที่ 13 นักศึกษา กศน. งบประมาณ 4 จังหวัด

13 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและสรางสุขสําหรับผูสูงอายุ ในเขต 50,000        ศว.ขก. ศูนยวิทยฯ

พื้นที่อําเภอบานไผ (งบ ศว.ขก.) อ.บานไผ ขอนแกน

รวม  13  โครงการ 2,660,000   
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมสรางใหความรู ดําเนินงานโดยการฝกอบรมกลุมเปาหมายประชาชน 200,000                ในพื้นที่ สภ.บานไผ

วินัยการจราจรนักเรียน ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ (งบเทศบาลฯ อุดหนุน) อําเภอบานไผ

นักศึกษา ประชาชน ประจําป จังหวัดขอนแกน 2,000                     

งบประมาณ พ.ศ.2561 (งบสภ.บานไผสมทบฯ)

2 โครงการฝกอบรมเยาวชน ดําเนินงานโดยการฝกอบรมกลุมเปาหมายประชาชน 80,000                  ในพื้นที่ สภ.บานไผ

สัมพันธตานยาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ (งบเทศบาลฯ อุดหนุน) อําเภอบานไผ

ประจําป 2561 จังหวัดขอนแกน 2,000                     

(งบสภ.บานไผสมทบฯ)

3 โครงการฝกอบรมสงเสริม ดําเนินงานโดยการฝกอบรมกลุมเปาหมายประชาชน 20,000                  ในพื้นที่ สภ.บานไผ

รักษาความสงบเรียบรอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ (งบเทศบาลฯ อุดหนุน) อําเภอบานไผ

และพัฒนาหมูบาน/ชุมชน จังหวัดขอนแกน 1,000                     

ประจําป 2561 (งบสภ.บานไผสมทบฯ)

4 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ ดําเนินงานโดยการฝกอบรมกลุมเปาหมายประชาชน 200,000                ในพื้นที่ สภ.บานไผ

จุดเสี่ยงปองกันอาชญากรรม ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ (งบเทศบาลฯ อุดหนุน) อําเภอบานไผ

ยาเสพติดในชุมชน ประจําป จังหวัดขอนแกน 1,600                     

งบประมาณ พ.ศ.2561 (งบสภ.บานไผสมทบฯ)

รวม  4  โครงการ 506,600                

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหนวยงาน  สถานีตํารวจภูธรบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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