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คํานํา 
 
  แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ    ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย      การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ.     2548     ซ่ึง
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร   แผนพัฒนาสามป  และแผนการดําเนินงาน
สําหรับแผนการดําเนินงาน    ที่จัดทําขึ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  /  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรม  ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด      ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบานไผ     ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.   2552   ทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน / โครงการ  ทําใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

  คณะผูบริหารหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการตาง   ๆ   ที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  สําเร็จไดดวยดีเปน
ประโยชนตอประชาชนทําใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงค    คณะผูบริหารและคณะ
ผูจัดทําแผนของเทศบาลฯ     ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                              หนา 
สวนที่  1 

  
  บทนํา             1   

 

  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ       3 
 

               สรุปแผนการดาํเนนิงานของเทศบาลเมืองบานไผ ประจําป 2552      4 
 

สวนที่   2 
 

  สรุปงบหนาแผนปฏิบตัิการ  /  บัญชีโครงการ / กิจกรรม   
 

-    สํานักปลัดเทศบาล      5  -  1 
-    กองวิชาการและแผนงาน     6  -  1 
-    กองคลัง       7  -  1 
-    กองชาง       8  -  1 
-    กองการศึกษา                                                                                  9  -  1 
-    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                            10  -  1 
-    กองสวัสดกิารสังคม                 11  -  1 
-    หนวยงานอื่นๆ                                                                               12  -  1 
 
 

  
 
                                                                                               ****************************** 
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สวนที่   1 

 
                           เทศบาลเมืองบานไผไดรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  
หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค รัฐวิสาหกจิและหนวยงานอืน่ๆ  ที่ดําเนนิการในพื้นทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทําแผนดําเนินการประจําป พ.ศ. 2552  เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการดาํเนินงาน
จริงของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนดไว 
 

บทนํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสามปและ
แผนการดําเนนิงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / 
โครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพืน้ที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนัน้      แผนการดําเนนิงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคปกครองสวน
ทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มกีารประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ
จําแนกรายละเอียดตาง  ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อ
ส้ินปมีความสะดวกมากขึน้อีกดวย 
 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน /
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่ตองการดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจดัทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา 

2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกนัและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนนิงานตองจัดทาํใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ นัน้ ๆ 
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนนิการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ในปงบประมาณนั้น  (การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอาํนาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน) 

 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนนิงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุม
การดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมนิผล ดังนั้น แผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจดัทาํดังนี ้
 

1. เปนแผนทีแ่ยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ 
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอยีดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง      

การดําเนนิงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกร

ปกครอง สวนทองถ่ิน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหเกิดการประสานการดาํเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ ระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะชวยลดปญหาความซ้ําซอนและความขัดแยงตลอดจนเปนการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหาร 

2. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมีขั้นตอน 

3. ทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดาํเนินงานโครงการพัฒนาตาง ๆ อยาง
เปนระบบ 
              4.    ทําใหระบบบริหาร การพัฒนาเปนไปตามแผนการดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ กําหนดประเด็นยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไว  4   ยทุธศาสตร  คือ 
1. การแกไขปญหาความยากจน 
2. การพัฒนาเมืองนาอยู 
3. การพัฒนาทุนมนุษย 
4. การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

 

               แยกตามแนวทางการพัฒนา ดงันี ้
1.  แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการแกปญหาความยากจน 

1.1  การพัฒนาอาชีพและรายได 
1.2    การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรฐับาล 

2. แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาเมืองนาอยู 
2.1   การสงเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล 
2.2   การพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และ     การคมนาคม   
2.3   การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสิน 
2.4   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.6   การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบยีบสังคม ศีลธรรม  จริยธรรม  ภมูิปญญาทองถ่ิน  ตลอดจน    
         การสรางวินยัคนในชมุชน 

3 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาทุนมนุษย 
3.1 การยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมคีวามพรอมกบัการ

เปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรยีนรู 
3.2 สงเสริมสรางสุขภาพอนามยัใหสมบูรณ และมีหลักประกันสุขภาพทกุกลุมอาย ุ
3.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณ ี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาการปรับปรุงระบบบรหิารจัดการ 
4.1 สรางเสริมจิตสํานึกเกีย่วกับระบบบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีแกขาราชการและประชาชน 
4.2 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 
4.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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สรุปแผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ   ประจําปงบประมาณ  2552 

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

การแกไขปญหา 
ความยากจน 

การพัฒนาเมือง 
นาอยู 

การพัฒนาทุนมนุษย ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ 

แนวทาง
ที่ 

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

1 4 910,800 1 100,000 13 1,244,490 6 1,529,000 
2 17 7,431,120 10 8,983,100 30 11,790,190 3 533,000 
3 - - 11 1,368,000 8 2,375,000 106 8,625,960 
4 - - 5 470,000 - - - - 
5 - - 7 560,000 - - - - 
6 - - 1 140,000 - - - - 

รวม 21 8,341,920 35 11,621,100 51 15,409,680 115 10,687,960 
 
  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดบรรจุโครงการตาง ๆ ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย    
ประจําป  พ.ศ.   2552    จํานวน     222   โครงการ   จํานวนเงินที่ใชในโครงการ / กิจกรรมตาง  ๆ  เปนเงิน  
46,060,660.- บาท  แยกตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาเทศบาลสามป     จํานวน    4     
ยุทธศาสตร   ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรที่  1    การแกไขปญหาความยากจน   มี    2   แนวทาง  

      จํานวน    21    โครงการ เงิน 8,341,920  บาท 
2. ยุทธศาสตรที่  2    การพัฒนาเมืองนาอยู               มี    6   แนวทาง  
                                 จํานวน     35    โครงการ เงิน      11,621,100  บาท 
3. ยุทธศาสตรที่  3    การพัฒนาทุนมนษุย  มี    3   แนวทาง  
                                 จํานวน     51    โครงการ เงิน      15,409,680  บาท 
4. ยุทธศาสตรที่  4    การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ      มี    3    แนวทาง  
                                 จํานวน    115   โครงการ เงิน      10,687,960  บาท 
 
 
 
 

******************** 
 
 
 

 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรที่  1 การแกปญหาความยากจน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแก 2     โครงการ 0.90 40,000.00                          0.09                                       สํานักปลัดเทศบาล
      คนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐาน 
      ของรัฐบาล

รวม 2     โครงการ 0.90 40,000.00                          0.09                                        
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองนาอยู
2.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและจัดทําผังเมืองฯ 1  โครงการ 0.45 100,000.00                        0.22                                       สํานักปลัดเทศบาล
2.3  แนวทางการพัฒนาการปองกันและรักษาความ 10  โครงการ 4.50 1,358,000.00                     2.95                                       สํานักปลัดเทศบาล
       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.4  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา 4  โครงการ 1.80 130,000.00                        0.28                                       สํานักปลัดเทศบาล
       ยาเสพติด
2.6  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบ 1  โครงการ 0.45 140,000.00                        0.30                                       สํานักปลัดเทศบาล
       สังคม ศิลธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

รวม 16  โครงการ 7.21 1,728,000.00                     3.75                                        
3.  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย
3.2  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสุขอนามัยให 1  โครงการ 0.45 22,500.00                          0.05                                       สํานักปลัดเทศบาล
       สมบูรณและมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุมอายุ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาร  พ.ศ. 2552

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุศสาตร/แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

3.3  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 1  โครงการ 0.45 10,000.00                          0.02                                       สํานักปลัดเทศบาล
       ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม 2  โครงการ 0.90 32,500.00                          0.07                                        
4.  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหาร
     จัดการ
4.1  แนวทางการพัฒนาการสรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยว 3  โครงการ 1.35 149,000.00                        0.32                                       สํานักปลัดเทศบาล
       กับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแกขาราชการ
       และประชาชน
4.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 22  โครงการ 9.91 2,206,900.00                     4.79                                       สํานักปลัดเทศบาล
      ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม 25  โครงการ 11.26 2,355,900.00                     5.11                                        

รวมทั้งสิ้น 45  โครงการ 20.27 4,156,400.00                     9.02                                        

ยุศสาตร/แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ
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1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาการพัฒนาเมืองนาอยู
     วัตถุประสงค 

1.1 การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทา  ฟนฟูแกไขปญหาอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
1.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยที่ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การสงเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล

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

1 โครงการจัดทําปายชื่อถนนซอยในชุมชน ในเขต สํานักปลัดฯ
เขตเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล

งบประมาณ 100,000.00                     บาท

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัคร ในเขต สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 70,000.00                       บาท

 5-4
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองนาอยู)

พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เปนคาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่มคาจัดทําเอกสารคาวัสดุอปุกรณและคาใชจายอื่นๆ

  -เพื่อจายเปนคาจัดทําปายชื่อถนน  ซอยในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ  ตามแบบของเทศบาล 

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน
ยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน  

(ผลผลิต / งบประมาณ)

(ผป.2)



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

3 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน ในเขต สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรือน ภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน เปนคาวิทยากร คาอาหาร เทศบาล งานปองกันฯ

กลางวัน  คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร 
และคาวัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในการฝกอบรมและคาใชจาย 
ในพิธีเปดปดการฝกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปน  

งบประมาณ 340,000.00                     บาท
 

4 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิก ในเขต สํานักปลัด
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)    อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)ประจําป 52  เทศบาล งานปองกันฯ
ประจําป  2552 จํานวน  3  ครั้งๆ  ละ 1  วัน  ตั้งแตเดือน  ตุลาคม  2551  ถึงเดือน  

กันยายน 2552 เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายในพิธีเปด – ปด การประชุม  คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นที่จําเปน

งบประมาณ 43,000.00                       บาท

5 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ตาม ในเขต สํานักปลัด
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ คําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมืองบานไผ   เทศบาล งานปองกันฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526   ขอ 6 (3)   และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0407/ว.996
ลงวันที่  14  กันยายน 2526  

งบประมาณ 600,000.00                     บาท

 5-5
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

6 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ  ในเขต สํานักปลัด
เทศกาลขึ้นปใหม โครงการคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่และสมาชิก อปพร.   เทศบาล งานปองกันฯ

ที่รวมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 
ชวงเทศกาลปใหม 2552 

งบประมาณ 43,000.00                       บาท

7 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ  ในเขต สํานักปลัด
เทศกาลสงกรานต โครงการคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่และสมาชิก อปพร.  เทศบาล งานปองกันฯ

ที่รวมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 
ชวงเทศกาลสงกรานต  2552 

งบประมาณ 28,000.00                       บาท

8 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน(กูชีพ/กูภั เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  จํานวน 1 รุน   ในเขต สํานักปลัด
เปนคาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ เทศบาล งานปองกันฯ
เครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
ที่ใชในการฝกอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ    

งบประมาณ 95,000.00                       บาท

9 โครงการรณรงคปองกันระงับอัคคีภัย เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่และสมาชิก อปพร ในเขต สํานักปลัด
ปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตรุษจีน ที่เตรียมพรอมปองกันระงับอัคคีภัยในชวงเทศกาลตรุษจีน เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 9,000.00                         บาท
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พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

10 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน  1 รุน เปน ในเขต สํานักปลัด
จราจร  ประจําป 2552 คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  เทศบาล งานเทศกิจฯ

คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ 
ฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ   

งบประมาณ 40,000.00                       บาท

11 โครงการถนนสีขาว เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  โดยมีคาใชจายในการ ในเขต สํานักปลัด
ทาสี ตีเสน และทําครื่องหมายจราจรคาใชจายอื่นๆ  เทศบาล งานเทศกิจฯ
ที่จําเปนตามโครงการตามโครงการ

งบประมาณ 90,000.00                       บาท

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 4  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ   คาปายประชาสัมพันธ ในเขต สํานักปลัด

โครงการ  คาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   เทศบาล งานปองกันฯ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตามหนังสืออําเภอบานไผที่  
ขก 0217/2800 ลงวันที่  17  มิถุนายน  2551  ในวันที่   
26 มิถุนายน  ของทุกป  เปนวันตอตานยาเสพติด

งบประมาณ 30,000.00                       บาท
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พ.ศ.  2551ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ.  2552
(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

13 อุดหนุนตอตานยาเสพติดสถานีตํารวจภูธร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ ในเขต สํานักปลัด
บานไผ ยาเสพติด  สถานีตํารวจภูธรบานไผ เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 40,000.00                       บาท

14 อุดหนุนตอตานยาเสพติดอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ ในเขต สํานักปลัด
ยาเสพติด  อําเภอบานไผ เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 30,000.00                       บาท

15 อุดหนุนตอตานยาเสพติดจังหวัดขอนแกน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ ในเขต สํานักปลัด
ยาเสพติด  จังหวัดขอนแกน เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 30,000.00                       บาท

2.  แนวทางการพัฒนาที่ 6  การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบสังคม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น
16 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมจัดระเบียบแก ในเขต สํานักปลัด

และรถสามลอรับจาง ผูประกอบการรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับจาง   เทศบาล งานเทศกิจฯ
เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และ 
คาใชจายอื่น ๆ

งบประมาณ 140,000.00                     บาท

 5-8
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

(ผลผลิต / งบประมาณ)



1. ภายใตยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
วัตถุประสงค 
1.1  เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได
1.2  เพื่อการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาที ่2  การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 

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

1 อุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จ บํานาญ ในเขต สํานักปลัด
บานไผ เทศบาล

กรกฏาคม 2551
งบประมาณ 30,000.00                       บาท

2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ   ในเขต สํานักปลัด
ตามหนังสืออําเภอบานไผ ที่ ขก0217/2532 ลงวันที่ 22  เทศบาล
 พฤษภาคม 2551

งบประมาณ 10,000.00                       บาท

 5-3
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 1  การแกไขปญหาความยากจน)

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จ  
บํานาญบานไผ ตามหนังสือ ที่ ชบผ.15/2551 ลงวันที่ 8  

พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552
(ผลผลิต / งบประมาณ)

(ผป.2)



1.  ภายใตยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
     วัตถุประสงค     

1.1  เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแกขาราชการและประชาชน
1.2  เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
1.3  เพื่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแก ขาราชการและประชาชน

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

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  สํานักงาน สํานักปลัด
ประจําป 2552 ตาง ๆ ในวันเทศบาล (24 เมษายน ) เชน เทศบาล
คาดอกไม  ธูปเทียน  คาปจจัยถวายพระ  คาเครื่อง
ไทยธรรม  คาอาหารเลี้ยงพระ  คาของขวัญของรางวัล  
คาจัดทําปายนิทรรศการ คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาเครื่องดื่ม
คาเครื่องเซนไหวศาลพระภูมิ  คาจัดซื้อพันธุไมและ 
รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

งบประมาณ 76,000.00                       บาท
2 โครงการอบรมจริยธรรม คณะผูบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม   สํานักงาน สํานักปลัด

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน สําหรับคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล
เทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  โดยมีคาใชจายดังนี้

คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาสถานที่  คาตกแตงสถานที่
คาวัสดุสํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางรถโดยสาร คาเชาที่พัก 

 5-10
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ)

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางรถโดยสาร คาเชาที่พัก 
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ   

งบประมาณ 48,000.00                       บาท

3 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวันอปพร. จายเปนคา ในเขต สํานักปลัด
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้ําดื่ม  คาจัดซื้อ  วัสดุอุปกรณตางๆ  เทศบาล งานปองกันฯ
ที่ใชในการทํากิจกรรม  

งบประมาณ 25,000.00                       บาท

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ธงทิว โคไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษ  ในเขต สํานักปลัด

5 ธันวาคมมหาราชและ12สิงหาคมมหาราชินี และวัสดุอุปกรณตางๆเพื่อใชในการประดับตกแตง เทศบาล
งบประมาณ 190,000.00                     บาท

5 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานัก เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน สํานักงาน สํานักปลัด
งานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลหลังใหญ ทั้งชั้นบน -ชั้นลาง และอาคารกองการ เทศบาล

ศึกษาชั้นบน –หองประชุมสภาเทศบาล ดานลาง รวมถึง 
หองน้ํา หองสุขาทั้งหมดในอาคาร  2  อาคาร รวมพื้นที่ 
ประมาณ  1,820  ตารางเมตร  และจางรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบานไผ  

งบประมาณ 348,000.00                     บาท  5-11
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

6 โครงการจัดทําบัตรพนักงาน (ชนิดแขวนคอ) เพื่อจายเปนคาจางในการทําบัตรพนักงานเทศบาล ลูกจาง สํานักงาน สํานักปลัด
ประจํา และพนักงานจาง (ชนิดแขวนคอ) เทศบาล

งบประมาณ 47,500.00                       บาท

7 โครงการเทศบาลเคานเตอรเซอรวิส เพื่อจายเปนคาประกันการจัดทําสัญญากับบริษัทเคารเตอร สํานักงาน สํานักปลัด
เซอรวิส  และคาเชา 3 ป และคาใชจายอื่นๆ เทศบาล

งบประมาณ 230,000.00                     บาท

8 โครงการจัดทําบอรดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อจายเปนคาจัดทําบอรดพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด สํานักงาน สํานักปลัด
งบประมาณ 5,900.00                         บาท เทศบาล งานปองกันฯ

9 โครงการจัดทําบอรดประวัติการดํารง เพื่อจายเปนคาจางในการจัดทําบอรดประวัติการดํารง สํานักงาน สํานักปลัด
ตําแหนงคณะผูบริหารเทศบาล ตําแหนงคณะผูบริหารเทศบาล จํานวน 1 บอรด เทศบาล

งบประมาณ 10,000.00                       บาท

10 โครงการจัดทําปายงานปองกันและบรรเทา เพื่อจายเปนคาทําปายงานปองกันฯ ขนาดยาว 7 เมตร สํานักงาน สํานักปลัด
สาธารณภัย กวาง 1 เมตร พรอมไฟสองปาย เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 5,000.00                         บาท

11 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูพัฒนาทักษะ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คณะผูบริหารเทศบาล  สํานักงาน สํานักปลัด
และประสิทธิภาพ  คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล     พนักงานเทศบาล     ลูกจางและ    เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางโดยมีคาใชจายดังนี้  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาสถานที่ คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุสํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
และพนักงานจาง   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก  คาจางรถโดยสารคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ 

งบประมาณ 700,000.00                     บาท

 5-12
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)



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

12 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง เพื่อจายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา สํานักงาน สํานักปลัด
พนักงานจางดีเดน และพนักงานจาง  ที่ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เทศบาล

เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม จนบังเกิดผลดีแกทางราชการ  
และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ 20,000.00                       บาท

13 โครงการฝกอบรมการใชวิทยุสื่อสาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 1 รุน เปนคา ในเขต สํานักปลัด
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เทศบาล งานปองกันฯ
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ

งบประมาณ 10,000.00                       บาท

14 โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาลพรอมเกาอี้  สํานักงาน สํานักปลัด
พรอมเกาอี้ จํานวน  26  ชุด  เพื่อใชประจําที่หองประชุมสภาเทศบาล เทศบาล

งบประมาณ 200,000.00                     บาท

15 โครงการจัดซื้อโตะประชุมขาพับเหล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อประชุมขาพับเหล็กขนาดกวาง 45 ซม. สํานักงาน สํานักปลัด
ยาว 150ซม.สูง  75  ซม.  จํานวน   20  ตัว  เพื่อใชประจําที่ เทศบาล
หองประชุมทั่วไป

งบประมาณ 30,000.00                       บาท

16      โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลสจํานวน 100ตัว สํานักงาน สํานักปลัด
เพื่อใชประจําที่หองประชุมทั่วไป เทศบาล

งบประมาณ 49,000.00                       บาท  5-13
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่



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

17      โครงการจัดซื้อเกาอี้พักคอย  4  ที่นั่ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอย  ขนาด4 ที่นั่ง จํานวน 2ชุด สํานักงาน สํานักปลัด
งบประมาณ 10,000.00                       บาท เทศบาล

18      โครงการจัดซื้อพัดลม  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน  ขนาด  สํานักงาน สํานักปลัด
16นิ้ว (400มิลลิเมตร)จํานวน 6 ตัว และพัดลมแบบตั้งพื้น  เทศบาล งานปองกันฯ
ขนาด  16  นิ้ว  (400  มิลลิเมตร) จํานวน  2  ตัว

งบประมาณ 12,000.00                       บาท

19      โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอม สํานักงาน สํานักปลัด
พรอมจอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟา จอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟา ระบบไฟฟา  พรอมติดตั้ง เทศบาล

จํานวน 2 ชุด (ใชในหองประชุมสภาเทศบาลและทั่วไป)
งบประมาณ 150,000.00                     บาท

20      โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลความละเอียด สํานักงาน สํานักปลัด
ไมนอยกวา 7 ลานพิเซล เปนกลองคอมแพค มีระบบแฟรช เทศบาล งานเทศกิจฯ
ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก 
เมื่อขอมูลเต็มสามารถดอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง 
คอมพิวเตอรได   จํานวน  1  เครื่อง

งบประมาณ 10,000.00                       บาท

21      โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถยนตกูภัยเปน  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงดัดแปลง  รถยนตกูภัย1ทะเบียน   สํานักงาน สํานักปลัด
รถยนตตรวจการณ 83-6732 ขกโดยถอดโครงดานหลังออกปรับเปลี่ยนใหเปน เทศบาล งานปองกันฯ

รถกระบะติดตั้งมานั่งยาวสองขาง หุมเบาะ สามารถบรรทุก เครื่องหาบหามได
งบประมาณ 30,000.00                       บาท

 5-14
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่



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

22      โครงการจัดซื้อไดโว  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไดโว ขนาด 2 นิ้ว กําลังไฟฟา 550 W   สํานักงาน สํานักปลัด
แรงดันไฟฟา  220  โวลทสวิทซลูกลอยตัดอัตโนมัติตัวเสื้อ เทศบาล งานปองกันฯ
ผลิตจากมิเนียมตะแกรงเปนสแตนเลส  จํานวน 2 ตัว

งบประมาณ 8,000.00                         บาท

23      โครงการจัดซื้อปมลม เพื่อจายเปนคาซื้อปมลมขนาดถังลม 390x1240 แรงอัด 10 สํานักงาน สํานักปลัด
บาร  ความจุถัง  200  ลิตร  ขนาด 3  HP จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 30,000.00                       บาท

24      โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล เพื่อจายเปนคาจางปรับปรุงอาคารและทาสีใหม  อาคาร สํานักงาน สํานักปลัด
เมืองบานไผ สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล

งบประมาณ 41,500.00                       บาท

25      โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร  ชนิดติดผนังมี  - เพื่อจายเปนคาจางทําตูเก็บเอกสารทําดวยไม
ประตูปด - เปด  ตามชองเก็บเอกสารตางๆ ชนิดติดผนัง  มีประตูปด -เปด ขนาดกวาง 50 ซม.

ยาว 3.5  เมตร  สูง  3  เมตร  เพื่อใชในการเก็บ
เอกสารประจําที่งานบุคลากร   งบประมาณ

งบประมาณ 70,000.00                       บาท

 5-15
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่



1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาการพัฒนาทุนมนุษย
     วัตถุประสงค 

1.1 การพัฒนาการสงเสริมสุขอนามัยใหสมบูรณ  และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุมอายุ
1.2 การพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาการสงเสริมสุขอนามัยใหสมบูรณ  และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุมอายุ

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

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตาม เพื่อจายเปนคาจางครูฝกนําเตนแอโรบิค ตามโครงการ ในเขต สํานักปลัด
โครงการสุขกายสบายชีวี  (Sport day) สุขกายสบายชีวี  (Sport day) ของเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล

โดยเบิกจายตามระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2541

งบประมาณ 22,500.00                       บาท

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น
2 เงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ ตามโครงการ  ในเขต สํานักปลัด

"จัดงานรัฐพิธี ประจําป 52 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน" เทศบาล
งบประมาณ 10,000.00                       บาท

 5-9
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย)

พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552
พื้นที่

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
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(ผป.1)
บัญชสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนดาเนินงาน    ประจาป    พ.ศ.  2552
กองวชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองบานไผ   จงหวัดขอนแกน

ยทธศาสตร / แนวทาง
จานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จานวนเงิน รอยละของ หนวยงานท
ทดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

3. ยทธศาสตรท   3  การพัฒนาทุนมนุษย
    3.1 แนวทางเพื่อยกระดับการศึกษาความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม      1     โครงการ 0.45 80,000.00                 0.17                 กองวชาการ ฯ
          ใหมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสังคมแหงการเรียนรู

 
รวม 1     โครงการ 0.45 80,000.00                 0.17                   

4. ยทธศาสตรท 4 การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจดการ
    4.2 แนวทางการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 1     โครงการ 0.45 80,000.00                 0.17                 กองวชาการ ฯ
    4.3 แนวทางการเพิ่มพนประสทธภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 15     โครงการ 6.76 759,300.00               1.65                 กองวชาการ ฯ
       

รวม 16     โครงการ 7.21 839,300.00               1.82                   

รวมทงสิ้น 17     โครงการ 7.66 919,300.00               2.00                   
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แผนดาเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
กองวชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยทธศาสตรท  3  การพัฒนาทุนมนุษย)
1.  ภายใตยทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
     วตถุประสงค

 1.1  การยกระดับการศึกษา  ความร  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสงคมแหงการเรียนรู
 1.2  สงเสริมสรางสขภาพอนามัยใหสมบูรณ  และมีหลกประกันสขภาพทุกกลุมอายุ
 1.3  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณ  และวฒนธรรมทองถน

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  1    การยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยสมัยใหม  ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสงคมแหงการเรียนรู

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นท

หนวย พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552
ท ( ิต/ ดําเนินการผลผล งบประมาณ 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 โครงการอบรมใหความรดานคอมพิวเตอร เพอจายเปนคาดําเนิ  ค ิธ  ค ุนการอบรม าพ การ าสมนาคณ ในเขต กองวชาการฯ

และเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชน วทยากร  คาอาหาร  ค  ครื่ ื่ม ค ั ุาอาหารวางและเ องด   าวสด เทศบาล
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ อปกรณ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

งบประมาณ 80,000.00              บาท

6-2

(ผป.2)



1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
     วัตถุประสงค

1.1  เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในทางการเมือง  การปกครองและการพัฒนา
1.2  เพื่อสงเสริมใหขาราชการตระหนักถึงสิทธิหนาที่โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.3  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจดานกฎหมายใหชุมชน

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  2    การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง

ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการ เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ,   ในเขต กองวิชาการฯ

วางแผนพัฒนาเทศบาล การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองแลกเปลียนเรียนรู เทศบาล
ทบทวน  แนวทางการพัฒนาเทศบาล  สมนาคุณวิทยากร   
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณ ตางๆ  และการจัดทําเอกสาร

งบประมาณ 80,000.00                  บาท

2.2  แนวทางการพัฒนาที่  3    การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
2 โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรณที่ใชสําหรับการเชื่อม สํานักงาน กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร ตอเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายอื่น  ติดตั้ง เทศบาลฯ
ระบบไฟฟา ระบบเครือขายแบบใชสายสัญญาณไมนอยกวา 10จุด  
ระบบไรสาย  จํานวนไมนอยกวา  4  จุด  อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายไมต่ํากวา 3 จุด
อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณที่จําเปนอื่น  โดยสามารถกระจายสัญญาณไดครอบคลุมทุกกอง/ฝาย  ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณ 50,000.00                  บาท
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แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ)

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ

ผป.2



ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดทําจุลสารเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจายเปนคาจัดทําจุลสารของเทศบาลเมืองบานไผ     สํานักงาน กองวิชาการฯ

โดยจัดทํา  1 เดือน / ครั้ง  จํานวนครั้งละ  2,000  ฉบับ เทศบาลฯ
งบประมาณ 40,000.00                  บาท

4 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการ เพื่อจายเปนคาจัดทําวารสารของเทศบาลเมืองบานไผ    สํานักงาน กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ(วารสารเมืองไผสัมพันธ) โดยจัดทํา 4 เดือน / ครั้ง   จํานวนครั้งละ  1,500  ฉบับ เทศบาลฯ

งบประมาณ 120,000.00                บาท

5 โครงการจัดทํารายงานประจําปของ เพื่อจายเปนคาจัดทํารายงานการพัฒนาเทศบาลประจําป สํานักงาน กองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองบานไผ โดยจัดทําจํานวน 500 ฉบับ เทศบาลฯ

งบประมาณ 100,000.00                บาท

6 โครงการจัดทําปฏิทินเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อจายเปนคาจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธ สํานักงาน กองวิชาการฯ
โดยจัดทําจํานวน 500 ฉบับ เทศบาลฯ

งบประมาณ 50,000.00                  บาท

7 โครงการจัดทําแผนพับแนะนําเทศบาลฯ เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  โดยจัดทํา สํานักงาน กองวิชาการฯ
4 เดือร/ครั้ง  จํานวนครั้งละ 500 ฉบับ เทศบาลฯ

งบประมาณ 10,000.00                  บาท

8 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ คาวิทยากร  สํานักงาน กองวิชาการฯ
และเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการ เทศบาลฯ
ในองคกร อบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

งบประมาณ 20,000.00                  บาท 6-4

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2552รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ
พ.ศ. 2551



ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการและระบบ เพื่อทัศนศึกษาดูงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลฯ กองวิชาการฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองคกรที่มีการพัฒนาแลว เพื่อสรางความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
งบประมาณ 30,000.00                  บาท

10 โครงการจัดซื้อตูเก็บแผนที่ ตูเก็บแผนที่ จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการจัดเก็บแผนที่
ใหงายตอการจัดเก็บและคนหา  

งบประมาณ 6,300.00                    บาท

11 โครงการจัดซื้อเครื่อง Server เครื่องแมขาย Server จํานวน 1 ชุด  เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

งบประมาณ 100,000.00                บาท

12 โครงการจัดซื้อไฟรวอล (ปองกันไวรัส) อุปกรณไฟรวอล (ปองกันไวรัส ) จํานวน 1 ชุด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันไวรัสในระบบ

งบประมาณ 50,000.00                  บาท

13 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสีเพื่อผลิตสื่อ เครื่องพิมพสี จํานวน 2 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประชาสัมพันธ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

งบประมาณ 15,000.00                  บาท

14 โครงการซื้อเครื่องสกรีนแผนซีดี เครื่องสกรีนแผนซีดี จํานวน 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพ  ในการปฏิบัติงานดานสื่อประชาสัมพันธ 

งบประมาณ 8,000.00                    บาท

6-5

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ
พ.ศ.2552พ.ศ. 2551



ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ โครงปายประชาสัมพันธ ขนาด 4.8 x 6 เมตร  จํานวน   

1 ชุด  ปายประชาสัมพันธ ขนาด 3.6 x 8.4 เมตร 
จํานวน 3 ชุด  

งบประมาณ 80,000.00                  บาท

16 โครงการปรับปรุงชั้นเก็บเอกสารติดผนัง จางเหมาจัดทําปรับปรุงชั้นเก็บเอกสารติดผนังพรอม
ประตูปด เปด ชั้นวาง ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 80,000.00                  บาท

6-6

พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552
(ผลผลิต/งบประมาณโครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่











(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ หนวยงานที่
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

 1. ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
     4.3  แนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล 14    โครงการ 6.31 622,500.00                   1.35                                  กองคลัง

รวม 14  โครงการ 6.31 622,500.00                   1.35                                  

รวมทั้งสิ้น 14  โครงการ 6.31 622,500.000                 1.35                                  

7-1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
กองคลัง    เทศบาลเมืองบานไผ    จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร / แนวทาง



1. ภายใตยุทธศาสตรที่2  การพัฒนาตนและสังคมที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1.1  เพื่อใหการควบคุมและปองกันโรคสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่
1.2 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ
1.3 เพื่อใหเกษตรกรมีความหมั่นใจในอาชีพการเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน
1.4 เพื่อสรางความปลอดภัยติ่ประชาชน  ในดานโรคติดตอระหวางสัตวสูคน

2. แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

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

1 1.โครงการควบคุมและปองกันโรคสัตว 1.อบรมอาสาปศุสัตวใหความรูดานการควบ 26  ชุมชน สนง.
1.1 ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทา (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว
เปอย อําเภอบานไผ
1.2 ฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพ 3.มอบเวชภัณฑและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
ติซีเมีย 4.ปฏิบัติงานในการควบคุมและปองกันโรค

สัตว
5.บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
6.ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
(งบประมาณไดรับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ)
จาก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน และ

12-1

พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

แผนการเดินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

คุมเฝาระวังและปองกันโรคสัตว
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานใหกับอาสาปศุสัตว

องคกร/หนวยงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานไผ

งบประมาณสวนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบานไ



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

2 โครงการรณรงคคนหาโรคไขหวัดนก 1.อบรมอาสาสัตวใหความรูดานการควบคุม 26 ชุมชน สนง.
ในสัตวปกแบบบูรณาการ (X-RAY) (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว

อําเภอบานไผ

4.ปฏิบัติในการคนหาโรคในทุกหลังคาเรือน
5.บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน

จาก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน  และ
งบประมาณสวนดําเนินการจากเทศบาลบานไผ

3 โครงการกิจกรรมสัปดาห 1.อบรมอาสาปศุสัตวใหความรูดานการควบ 26 ชุมชน สนง.
เฝาระวังและปองกันโรคสัตว (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานใหกับอาสาปศุสัตว อําเภอบานไผ
3.มอบเวชภัณฑและอุปกรณในการปฏิบัติงาน

โรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยงหรือสงสัย
5.บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
6.ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
(งบประมาณไดรับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ)

12-2

4.ปฏิบัติงานในการควบคุมและปองกันโรค

จาก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน และ

6.ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

3.มอบเวชภัณฑและอุปกรณในการปฏิบัติงาน

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เฝาระวังและปองกันโรคสัตว
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานใหกับอาสาสัตว

พ.ศ.  2552ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551

(งบประมาณไดรับการจัดสรรวัสดุเวชภัณฑ)

งบประมาณสวนดําเนินการจากเทศบาล)



1. ภายใตยุทธศาสตร  อยูดีมีสุข  (การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  (ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ))
วัตถุประสงค
1.1 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน
1.2 สนับสนุนใหคนไทยทุกกลุม  ทุกวัย ไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง
1.3 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหแกประชาชน ใหความรูและที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

2. แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนา : จัดบริการศึกษาใหทั่วถึงทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาสม
2.แนวทางการพัฒนา: จัดบริการทางวิชาชีพใหแกประชาชนทั่วไป ผูวางงานและผูดอยโอกาสทางการศึกษา
3.แนวทางการพัฒนา: ใหบริการตรวจเช็คซอมบํารุงอุปกรณเครื่องไฟฟา ภายในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเพื่อความประหยัดพลังงาน

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

1 ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายให ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายใหแก ชุมชนในเขต 26  ชุมชน
แกประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
บานไผ บานไผ

2 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประ ใหบริการตรวจเช็คซอมบํารุงเครื่องใช ชุมชนในเขต 26  ชุมชน
ชาชน ไฟฟา และลางแอร เทศบาลเมือง

งบประมาณ  50,000  บาท บานไผ
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ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
อยางนอย  5 อาชีพ / กลุม
งบประมาณ  50,000  บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)

แผนการเดินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคกร/หนวยงาน  วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552



1. ยุทธศาสตรที่  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการดานการรักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพรวมทั้งการจัดบริการการแพทยไทยใหไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหประชาชนมีสถานบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย
2.เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางแพทยและสาธารณสุขที่มีคุรภาพไดรับมาตรฐาน

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

1 โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณ 1.พัฒนาโครงการสรางสถานบริการสาธารณ ศูนยสุขภาพ แหง
สุขที่มีคุณภาพมาตรบาน ชุมชน(pcu)

จํานวน 3 แหง
ไดแกเมืองไผ
เทศบาล
ประเสริฐแกว

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ป  2552 1.ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ  500  บาท x  303  คน เขตเทศบาล คน
เมืองบานไผ
ทั้ง 26 ชุมชน แหง

เปนเงิน 80,000  บาท  
(งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)
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x  12  เดือน  เปนเงิน  1,818,000  บาท
2.จัดตั้งชมรมผูพิการและสงเสริมอาชีพผูพิการ
จํานวน 4 ชมรม x 20,000  บาท

องคกร/หนวยงาน  โรงพยาบาลบานไผ

ที่ทันสมัย
2.มีวัสดุอุปกรณการแพทยที่ครบถวนมีคุณภาพ
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552ลําดับ

ที่
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552



ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาระบบกระบวนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหไดมาตรฐานเกณฑที่กําหนด
วัตถุประสงคที่
1.เพื่อใหประชาชนไดรับบริการเฝาระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพไดรับมาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ใหถูกตอง

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

3 ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 1.จัดหมูบานดานแบบ 4 แหง x 2,000 บาท สอ.ละ1หมูบาน แหง

26 ชุมชน แหง

(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)  

4 ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตกโรค  1.ประชาชนมีความรูเรื่องโรคอหิวาตกโรค 26 ชุมชน แหง

2.รณรงคทําความสะอาดในชุมชน 26 ชุมชน
x 3 ครั้ง x 1,000 บาท เปนเงิน 78,000 บาท
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)
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ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

เปนเงิน 8,000 บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)

2.รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 2 ครั้ง x 26 ชุมชน
 x  2,000 บาท เปนเงิน 104,000 บาท          

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

งบประมาณ
1.สื่อความรู 26 ชุมชน x 1,000 บาท เปนเงิน 
26,000 บาท



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

5 ปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน 1.ประชาชนมีความรูเรื่องโรคเบาหวาน

2.รณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในชุมชน 26 ชุมชน แหง
26 ชุมชน x3 ครั้ง x 1,000 บาท เปนเงิน 
78,000 บาท
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)

6 ปองกันและควบคุมโรคความดันโลหิต 1.ประชาชนมีความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
สูง

26 ชุมชน แหง

2.รณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสงเสริมการออกกําลังกาย
ในชุมชน 26 ชุมชน x 3ครั้งx 1,000บาท เปนเงิน  78,000 บาท
(งบไดสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)

7 ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งเตานม 1.ประชาชนมีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
งบประมาณ
1.สื่อความรู 26 ชุมชน x 1,000 บาท เปนเงิน 26 ชุมชน แหง
26,000 บาท
2.รณรงคตรวจมะเร็งเตานมในชุมชน 26 ชุมชน
x3 ครั้งx 1,000 บาท เปนเงิน 78,000 บาท  (งบไดสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)
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งบประมาณ
1.สื่อความรู 26 ชุมชน x 1,000 เปนเงิน 26,000
บาท 

งบประมาณ
1.สื่อความรู 26 ชุมชน x 1,000 บาท เปนเงิน
26,000 บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552



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

8 ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก 1.ประชาชนมีความรูเรื่องมะร็งปากมดลูก

26 ชุมชน แหง

2.รณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูกในชุมชน 26
ชุมชนx 3ครั้งx 1,000 บาท เปนเงิน 78,000 บาท
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)

9 อาหารปลอดภัย 1.อาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิด รานขาย แหง
ดําเนินการตรวจทุกเดือน อาหารสด
งบประมาณ
1.วัสดุอุปกรณการตรวจสารปนเปอน 20000 บาท
2.ประชาสัมธ/รณรงคใหความรูประชาชนทาง 26 ชุมชน แหง
หอกระจายขาว
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ)

10 อาหารสะอาด รสชาดอรอย 1.รานอาหาร/แผงรอย ผานการตรวจตามเกณฑมาตรานอาหาร/แผงลอ แหง
เมือง

2.ประชาสัมพันธ/รณรงคใหความรูประชาชน 26 ชุมชน แหง
ทางหอกระจายขาว
(งบไดรับสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ) 12-7

พ.ศ.  2551
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
1.สื่อความรู 26 ชุมชน x 1,000 บาท เปนเงิน

พื้นที่
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

26,000 บาท

ดําเนินการตรวจทุกเดือน
งบประมาณ
1.วัสดุอุปกรณการตรวจ 10000 บาท

พ.ศ.  2552



1.ภายใตยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและกิจกรรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ
วัตถุประสงค
1.การชุมชนสัมพันธ เพื่อเปนแหลงเรียนรูกระบวนการเกษตรแบบพอเพียงแกครอบครัวขาราชการตํารวจและประชาชนที่สนใจ
2.การปองกันปราบปรามอาชญากรรม แสวงหาแนวรวมในดานปองกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดีแกขาราชการตํารวจ
3.การปฏิบัติและอํานวยการจราจร เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

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

1 โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตเศรษกิจ จัดตั้งศูนยสาธิตเศรษกิจพอเพียงเพื่อเปนแหลง สภ.บานไผ สภ.บานไผ
พอเพียงประจําป 2552

งบประมาณ 117,050 บาท
2 โครงการฝกอบรมเพื่อเอาชนะ เขตเทศบาล สภ.บานไผ

ยาเสพติดประจําป 2552 เพื่อแสวงหาความรวมมือในดานปองกัน เมืองบานไผ
ยาเสพติด/งบประมาณ  60,000 บาท

3 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยทางถนน จัดซื้ออุปกรณที่ตองใชในการรักษาความ เขตเทศบาล สภ.บานไผ
เพื่อลดอุบัติเหตุ  ประจําป 2552 ปลอดภัยทางถนน งบประมาณ 545,000 บาท เมืองบานไผ
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ฝกอบรมประชาชนกลุมเสียงในเขตเทศบาล  

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคกร/หนวยงาน    สถานีตํารวจภูธรบานไผ

พื้นที่
พ.ศ.  2551

(ผลผลิต / งบประมาณ)
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

เรียนรูกระบวนการเกษตรแบบพอเพียงแก 
ครอบครัวตํารวจและประชาชนที่สนใจ/ 

พ.ศ.  2552



1.ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
วัตถุประสงค
1.เพื่อการสัฐจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล และอําเภอ

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

1 กอสรางถนนลูกรัง บานศิลาโพธิ์  -กวาง 5 เมตร  ยาว  2,000  เมตร บ.ศิลาโพธิ์ อบจ.
ต.ในเมือง-บานหนองแวงไร ต.ในเมือง - ขอนแกน
ต.ในเมือง  อ.บานไผ บ.หนองแวงไร

ต.ในเมือง
อ.บานไผ
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งบประมาณ  800,000  บาท

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคกร/หนวยงาน   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)



1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
    วัตถุประสงค    

1.1  เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในทางการเมือง การปกครองและการพัฒนา
1.2  เพื่อสงเสริมใหขาราชการตระหนักถึงสิทธิหนาที่โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.3  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจดานกฏหมายใหชุมชน
1.4  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

2.  แนวทางการพัฒนา
2.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  การการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานจางจัดเก็บคาธรรม สํานักงาน กองคลัง

จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน เนียมเก็บขนมูลฝอยใหครอบคลุมทั่วทุกชุมชน  เทศบาล
มูลฝอย จํานวน  2  อัตราๆ 

งบประมาณ 148,800.00           บาท

2 โครงการภาษีคืนกําไร เพื่อจายเปนคาของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล มอบ สํานักงาน กองคลัง
ใหแกผูมาชําระภาษีและคาธรรมเนียม ตรงตามกําหนด เทศบาล
ระยะเวลาเพื่อเปนการจูงใจใหเปนประชาชนชําระภาษี

งบประมาณ 100,000.00           บาท

7-2

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552

(ผลผลิต/งบประมาณ
พื้นที่

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
กองคลัง      เทศบาลเมืองบานไผ

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ)

(ผป.2)



ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดทําแผนพับประชา เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดาน สํานักงาน กองคลัง

สัมพันธความรูดานภาษีอากรและ ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ เทศบาล
คาธรรมเนียม งบประมาณ 20,000.00              บาท

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหความรูแก สํานักงาน กองคลัง
ปฏิบัติงานดานพัสดุ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และชุมชนที่รวมเปน เทศบาล

คณะกรรมการ จัดซื้อ/จัดจาง ฯลฯ
งบประมาณ 30,000.00              บาท

5 โครงการบริการขอมูลแผนที่ภาษีฯ จางเหมาบุคคลภายนอกเขียนโปรแกรมสําเร็จรูป สํานักงาน กองคลัง
(GIS) ผานเวปไซตของเทศบาล บราวเซอร (Browser) ผานเวปไซตเมืองบานไผ เทศบาล

งบประมาณ 30,000.00              บาท

6 โครงการจางเหมาประชาสัมพันธ จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธภาษีคืนกําไร สํานักงาน กองคลัง
ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ  วารสาร ฯทางสื่อวิทยุ วารสาร เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ ฯ เทศบาล
เคเบิ้ลทีวี และสื่ออื่นๆ

งบประมาณ 10,000.00              บาท

7 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร อปท. อุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ สนับสนุน สํานักงาน กองคลัง
อําเภอบานไผ ศูนยวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อปท. เทศบาล

อําเภอบานไผ
งบประมาณ 20,000.00              บาท
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ลําดับ หนวย
ที่ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการจัดระเบียบการจอด จางบุคคลภายนอกจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดยานยนต สํานักงาน กองคลัง

ยานยนตภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล  วันละ  200  บาท จํานวน  2   คน เทศบาล
งบประมาณ 100,000.00           บาท

9 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร (แบบฟอรม) 15  ลิ้นชัก สํานักงาน กองคลัง
งบประมาณ 2,200.00                บาท เทศบาล

10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร  1  ชุด สํานักงาน กองคลัง
พรอมเครื่องพิมพเลเซอร  งบประมาณ 35,000.00              บาท เทศบาล

11 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร   จํานวน   1  เครื่อง  สํานักงาน กองคลัง
งบประมาณ 5,000.00                บาท เทศบาล

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณเก็บ จัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูล (Harddisk    External)  สํานักงาน กองคลัง
ขอมูล (Harddisk  Extenal) งบประมาณ 18,000.00              บาท เทศบาล

13 โครงการจัดซื้อเครื่องเซอฟเวอร จัดซื้อเครื่องเซอฟเวอร (Serfver)  จํานวน 1  ชุด สํานักงาน กองคลัง
(Serfver) งบประมาณ 100,000.00           บาท เทศบาล

14 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ  จัดซื้อเทปวัดระยะ  ขนาด 13 มม. x  50 เมตร สํานักงาน กองคลัง
จํานวน  1  ชุด เทศบาล

งบประมาณ 3,500.00                บาท
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