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คํานํา 
 
  แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.  2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร   
แผนพัฒนาสามป  และแผนการดําเนินงานสําหรับแผนการดําเนินงาน    ที่จัดทําขึ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  /  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด   ภายในเขตพื้นที่
ของเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2553   ทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน / โครงการ  ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

  คณะผูบริหารหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการตาง   ๆ   ที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  สําเร็จไดดวยดีเปน
ประโยชนตอประชาชนทําใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงค    คณะผูบริหารและคณะ
ผูจัดทําแผนของเทศบาลฯ     ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

   หนา 
สวนที่ 1  บทนํา 1 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาเทศบาลเมืองบานไผ 3 
  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 5 
สวนที่   2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  สํานักปลัดเทศบาล 8 - 1 
  กองวิชาการและแผนงาน 9 - 1 
  กองคลัง 10 - 1 
  กองชาง 11 - 1 
  กองการศึกษา 12 - 1 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 13 - 1 
  กองสวัสดิการสังคม 14 - 1 
  หนวยงานอืน่ 15 - 1 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

บทนํา 
 

                           เทศบาลเมืองบานไผไดรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  หนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  แลวจัดทําแผนดําเนนิการประจําป พ.ศ. 2553  เพื่อใชเปนแผนปฏิบตัิการดําเนนิงานจริงของ
เทศบาลเมืองบานไผ  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสามปและ
แผนการดําเนนิงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / 
โครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนัน้แผนการดาํเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนนิการใน
ปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดาํเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ
จําแนกรายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดาํเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผล
เมื่อส้ินปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

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

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน  /  โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ  ที่ตองการดาํเนินการในพืน้ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่   แลวจัดทาํรางแผนการ
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนนิงานตองจัดทาํใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ นั้น ๆ 
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนนิการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ในปงบประมาณนั้น  (การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดาํเนินงานเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน) 

 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนนิงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุม
การดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมอืในการตดิตามการดําเนิน 
งานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดาํเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี ้

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

ดําเนินงานจรงิ 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง สวน

ทองถ่ิน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหเกิดการประสานการดาํเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ    ระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะชวยลดปญหาความซ้ําซอนและความขัดแยงตลอดจนเปนการประหยดั
ทรัพยากรทางการบริหาร 

2. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจน
ตอบสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมีขั้นตอน 

3. ทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมดําเนินงานโครงการพัฒนาตาง ๆ  อยาง
เปนระบบ 

4. ทําใหระบบบริหาร การพัฒนาเปนไปตามแผนการดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดาํเนินงาน 
แนวทางการพฒันาที ่1.1 สงเสริมใหองคกร ชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
แนวทางการพฒันาที ่1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
แนวทางการพฒันาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหได 

   มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการพัฒนาผังเมือง อยางเหมาะสม 
แนวทางการพฒันาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความ 

สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 
ในทองถ่ิน 

แนวทางการพฒันาที่ 2.3 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 
แนวทางการพฒันาที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทนุมนุษย 
แนวทางการพฒันาที่ 3.1 การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีความ 

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู 
แนวทางการพฒันาที่ 3.2 สงเสริมสรางสุขภาพอนามัยในกลุมอายุ ควบคูกับการพัฒนาใหบริการทาง 

สาธารณสุข 
แนวทางการพฒันาที่ 3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 
แนวทางการพฒันาที่ 4.1 สงเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาที่มคีุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและ 

นอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 
แนวทางการพฒันาที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ระบบการเรยีนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางการพฒันาที่ 5.1 พัฒนาสงเสริม อาชีพและรายได 
แนวทางการพฒันาที่ 5.2 พัฒนาคุมครองทางสังคม แกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบรกิารขัน้พื้นฐาน 

ของรัฐบาล 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพฒันาที่ 6.1 พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันมัย สะดวก 

รวดเร็ว และครบวงจร 
แนวทางการพฒันาที่ 6.2 พัฒนาระบบใหบรกิารขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมคีณุภาพ และทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพฒันาที่ 7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีสวน 

รวมของภาค ประชาชน 
แนวทางการพฒันาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ ระบบบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี และปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 



                                                                                        แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553
                                                                                       งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองบานไผ

        ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี
1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

1.1 วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
(1)  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย
(2) รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

ลําดับที่ พื้นที่
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         ในเขต
เทศบาล

2         ในเขต
เทศบาล

เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร-
ฝายพลเรือน

คาวัสดุอปุกรณและคาใชจายอื่นๆ
งบประมาณ   50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน

โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัย

พ.ศ. 2552

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมยุวโครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกัน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร

ดําเนินการ
สํานักปลัดฯ

ภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม หนวย พ.ศ. 2553

1 รุน เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน

สํานักปลัดฯ



ลําดับที่ พื้นที่
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         ในเขต
  50,000.- บาท

โครงการประชุมประชาคม อปพร. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม สํานักปลัดฯ

และคาใชจายในพิธีเปดปดการฝกอบรม
และคาใชจายอื่นที่จําเปน งบประมาณ

วางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคา
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม

ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม หนวย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

เทศบาล

คาใชจายอื่นที่จําเปน งบประมาณ 30,000 บาท

จายในพิธีเปด-ปด  การประชุม  คาจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ

ตุลาคม 2552 - กันยายน  2553  เพื่อจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช

ประจําป  2553 ประชาคมสมาชิก  อปพร  ประจําป  2553
จํานวน  3  ครั้งๆละ1  วัน  ตั้งแตเดือน



ลําดับที่ พื้นที่
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         ในเขต
เทศบาล

ที่ มท 0407/ว.996  ลงวันที่  14  ก.ย. 2526

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526  ขอ 6 (3)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

เทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

หนวย

โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและรักษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติ สํานักปลัดฯ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ งานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.

พ.ศ. 2553พ.ศ. 2552
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

5         ในเขต
เทศบาล

  ประจําป 2553  งบประมาณ   70,000 บาท

ที่และสมาชิก อปพร. ที่รวมตั้งจุดตรวจตาม
โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล

โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาปายประชา สํานักปลัดฯ
สัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนา

งบประมาณ   400,000.-บาท



ลําดับที่ พื้นที่
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         ในเขต
เทศบาล

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0407/ว.996  ลงวันที่  14  ก.ย. 2526

มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526  ขอ 6 (3)

(กูชีพ/กูภัย) งานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.
เทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบกระทรวง

โครงการกูชีพ (EMS) กูภัย (EMA) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2553
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม หนวย พ.ศ. 2552

7         ในเขต
เทศบาล

การทํากิจกรรม งบประมาณ 15,000.-บาท
(22  มีนาคม  2553)

อปพร.  จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
น้ําดื่ม  คาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน

งบประมาณ   100,000.-บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน สํานักปลัดฯ



(2)แนวทางรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
ลําดับที่ พื้นที่

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         ในเขต

เทศบาล

พ.ศ. 2553พ.ศ. 2552
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชา สํานักปลัดฯ
สัมพันธโครงการ  คาเครื่องเสียง  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามหนังสืออําเภอบานไผ ที่ ขก 0217/2800
ลงวันที่ 17  มิถุนายน 2551  ใหวันที่ 26
มิถุนายน ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติด
งบประมาณ 20,000.-บาท,



(3) แนวทางการพัฒนาการสรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแกขาราชการและประชาชน
ลําดับที่ พื้นที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
หนวย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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

หนวย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

2  ตัว  Speaker subwoobfer  ไมต่ํากวา 800
watt, Keyboard  ไมต่ํากวา 104 Key,USB
port  Optical Mouse  USB  port  พรอมแผน
รอง Lan  Card  ไมต่ํากวา 10/100/1000 (ไม
Onboard)  จํานวน  1  ตัว, Floppy  Drive 1.44 
MB, UPS ไมต่ํากวา 1,000  watt, RAM DDR
II  ไมต่ํากวา 2048 MB, Card  reader  ไมต่ํากว
24-in - 1,IEEE 1394  ไมต่ํากวา 2 Port 

ต่ํากวา  108 Mb/s  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
(ชนิดเลเซอรปริ้นเตอร) มีรายละเอียดดังนี้

(ไม Onboard),Sound card (ไม Onboard)
Wireless LAN เปนชนิดรับ-สง  ขอมูลไม

พิมพขาว - ดํา ไมต่ํากวา 21 แผน/นาที
(กระดาษ A4) ความละเอียด 1200x1200 dpi,
หนวยความจําไมต่ํากวา 64 Mb,USB port/
Parallel port  รับประกัน 1 ป โดยบริษัทผู
ผลิต Buill-in 10/100 Ethcmct print server 



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

หนวย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

จํานวน 1  เครื่อง  โตะวางคอมพิวเตอรพรอม
เกาอี้  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  63,200 บาท





(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

 ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 1 0.67 30,000.00                0.06 งานธุรการ

รวม 1 0.67 30,000.00                0.06
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู
มีสิ่งแวดลอมที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1 0.67 165,000.00              0.36 งานธุรการ
     ใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอยางเหมาะสม
2.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการ 9 6.04 945,000.00              2.04 งานปองกันฯ/เทศกิจ
      รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน
     ของประชาชนในทองถิ่น
2.3 แนวทางรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 2 1.34 90,000.00                2.04 งานปองกันฯ
2.4 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1 0.67 12,000.00                0.03 งานธุรการ
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม 13 8.72 1,212,000.00          4.45 8-1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ   อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่3 การพัฒนาทุนมนุษย
3.2 แนวทางพัฒนาการเสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ ควบคูกับการ 1 0.67 12,000.00                0.03 งานธุรการ
      พัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกิจการทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 1 0.67 100,000.00              0.22 งานธุรการ
      และภูมิปญญาทองถิ่น

รวม 2 1.34 112,000.00              0.24
 ยุทธศาสตรที ่5 การแกไขปญหาความยากจน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมแกคนยากจน 4 2.72 6,838,500.00          14.73 งานธุรการ
       ผูดอยโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

รวม 4 2.72 6,838,500.00          14.73
ยุทธศาสตรที่ 7การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.67 1,400,000.00          3.02 งานธุรการ
       โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบ 2 1.34 115,000.00              0.25 งานธุรการ
      บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามทุจริตภาครัฐ
7.3 แนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 2.01 403,000.00              0.87 งานธุรการ

รวม 6 4.03 1,918,000.00          4.13
รวมทั้งสิ้น 26 17.49 10,110,500.00        23.62

8-2



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

 ยุทธศาสตรที่1. การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริม งานนิติการ / กองวิชาการ ฯ
ใหประชาชนมีสวรวมในการดําเนินงาน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหองคกรชุมชน 1 0.67 20,000.00                         0.04
    มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

รวม 1 0.67 20,000.00                         0.04
ยุทธศาสตรที่3. การพัฒนาทุนมนุษย งานบริการและเผยแพรฯ/
3.1  แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา ความรู 1 0.67 50,000.00                         0.11 กองวิชาการฯ
      และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมีความพรอม
     กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

รวม 1 0.67 50,000.00                         0.11
 ยุทธศาสตรที่6. การพัฒนาระบบบริการใหมี
    ประสิทธิภาพ
6.2  แนวทางการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสาร 3 2.01 252,200.00                       0.54 งานบริการขอมูลขาวสารฯ
    ของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

รวม 3 2.01 252,200.00                       0.54 9-1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

กองวิชาการและแผนงาน     เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ



(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กองวิชาการและแผนงาน     เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

 ยุทธศาสตรที่7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 1 0.67 40,000.00                         0.09 งานวิเคราะห
       ธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีสวนรวม
      ภาคประชาชน
7.2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรและสรางจิตสํานึก 1 0.67 20,000.00                         0.04 งานบริการและเผยแพร ฯ
        เกี่ยวกับระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
        และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 4 2.68 85,000.00                         0.18 กองวิชาการ ฯ
        ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม 6 4.03 145,000.00                       0.31
รวมทั้งสิ้น 11 7.38 467,200.00                       1.01
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ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (ผป.2)
                                                                          สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 วัตถุประสงค
1 เพื่อสนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณแกชมรมขาราชการ

ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

พ.ศ. 2553โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
สํานักปลัดฯ

 แนวทางการพัฒนาที่1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมคีวามเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
หนวย พ.ศ. 2552

 เพื่อจายเปนคาอุดหนุนดานงบประมาณแกชมรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ดําเนินการ
โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณ

พื้นที่

เทศบาล
งบประมาณ 30,000.00          บาท

 

ขาราชการเกษียณ งานธุรการ



 วัตถุประสงค
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มาในชุมชน
2. เพือพัฒนารณรงค ปองกันแกไข ปญหายาเสพติดในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่2.1 โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอยางเหมาะสม
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล
งบประมาณ 165 000 00        บาท

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553หนวย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดทําปายชื่อถนน-ซอยในชุมชน  เพื่อจายเปน คาจัดทําปายชื่อถนน-ซอยในชุมชน สํานักปลัดฯ
เขตเทศบาลเมืองบานไผ เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมที่ดี

งานธุการ
งบประมาณ 165,000.00        บาท

แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความเรียบรอยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 50,000.00          บาท
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คาวัสดุอปุกรณและคาใชจายอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
รายละเอียดของกิจกรรม

ปองกันภัยฝายพลเรือน ยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน งานปองกันฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร

โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัคร- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

1 รุน เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553พ.ศ. 2552
(ผลผลิต/งบประมาณ)



ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 50,000.00          บาท
5 ในเขต

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ดําเนินการ
หนวยโครงการ/กิจกรรม พื้นที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สํานักปลัดฯ
ป ัั ป ั ั ฝ ื

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสา สํานักปลัดฯ
ปองกันภัยฝายพลเรือน
โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน งานปองกันฯ
เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร-
วางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารคาวัสดุ
ตางๆที่ใชในการฝกอบรม

ป ิ ป ป ํ ป
โครงการประชุมประชาคมสมาชิก เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม

เทศบาล

งบประมาณ 30,000.00          บาท

งานปองกันฯ
(อปพร.)ประจําป 2553 จํานวน  3  ครั้งๆละ1  วัน  ตั้งแตเดือน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

ตุลาคม 2552 - กันยายน  2553  เพื่อจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช
จายในพิธีเปด-ปด  การประชุม  คาจัดเลี้ยง

คาใชจายอื่นที่จําเปน 

ประชาคมสมาชิก  อปพร.  ประจําป  2553

อาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ
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ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 400 000 00        บาท

พื้นที่ หนวย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ดําเนินการ

มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

โครงการ/กิจกรรม

ที่ มท 0407/ว.996  ลงวันที่  14  ก.ย. 2526

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

ทรัพยสิน เทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบกระทรวง

โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติ

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ งานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526  ขอ 6 (3)

งบประมาณ 400,000.00        บาท
7 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 70,000.00          บาท
8 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 100 000 00        บาท

โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง

สํานักปลัดฯ

ลงวันที่ 14 ก.ย. 2526

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาปาย สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯเทศกาล

ชวงเทศกาลฯ  ประจําป 2553  
ตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
เจาหนาที่และสมาชิก อปพร. ที่รวมตั้งจุดตรวจ

งานปองกันฯ

ทองถิ่น พ.ศ. 2526  ขอ 6 (3)และหนังสือ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางของ เจาหนาที่

กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่มท.0407/ว.996

โครงการกูชีพ (EMS)/ กูภัย (EMA)
ตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
เมืองบานไผ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงใหกับ
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แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความเรียบรอยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 15,000.00          บาท
10 ในเขต

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ดําเนินการ

(22  มีนาคม  2553)

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการปองกันอบัติเหตและ

อปพร.  จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

การทํากิจกรรม งบประมาณ 15,000.-บาท

พื้นที่ หนวย
(ผลผลิต/งบประมาณ)

น้ําดื่ม  คาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน

เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน สํานักปลัดฯ

จัดใหการอบรมฝกประชาชนและเยาวชน

โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร.

โครงการ/กิจกรรม

สํานักปลัดฯ

งานปองกันฯ

10 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ 30,000.00          บาท
11 ในเขต

เทศบาล
งบประมาณ 200,000.00        บาท

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

โครงการจัดระเบียบถนน ทางเทา ดําเนินการตั้งปายจราจร ตีเสนถนน
และการจราจร รวมไปถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสรางวินัยจราจรประจําป
โครงการปองกนอุบตเหตุและ จดใหการอบรมฝกประชาชนและเยาวชน

และสรางเสริมวินัยจราจรจํานวน 1 รุน

สานกปลดฯ
ใหมีความเร็วเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ งานเทศกิจฯ
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ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 20,000.00          บาท
13 ในเขตโครงการอดหนนศนยปฏิบัติการ เพื่อจายเปนเงินอดหนนโครงการปฏิบัติการ

พ.ศ. 2552หนวย พ.ศ. 2553

สํานักปลัดฯ

ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติด

ตามหนังสืออําเภอบานไผ ที่ขก0217/2800

ประชาสัมพันธโครงการคาเครื่องเสียงคาอาหาร
อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเปน

ดําเนินการ

งานปองกันฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปาย สํานักปลัดฯ

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหวันที่ 26 มิถุนายน

13 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ 70,000.00          บาท
แนวทางการพัฒนาการที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 ในเขต

เทศบาล
งบประมาณ 12,000.00          บาท

โครงการอุดหนุนศูนยปฏบตการ เพอจายเปนเงนอุดหนุนโครงการปฏบตการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอบานไผ,

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

สานกปลดฯ
งานปองกันฯ

หนวย

ตนไผ ตนยางนา ตนยูคาลิปตัส  ฯลฯเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา

ดําเนินการ
พื้นที่

โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุตนไมเศรษฐกิจ เชน

โครงการ/กิจกรรม

สถานีตํารวจภูธรบานไผและจังหวัดขอนแกน

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิค
2. เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันสําคัญของชาติ

แนวทางการพัฒนาที่3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 12 000 00          บาท

โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิค เพื่อจายเปนคาจางครูฝกนําเตนแอโรบิค

(Sport Day) ของเทศบาลเมืองบานไผ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

(Sport Day)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
หนวย

ตามโครงการขยับกายสบายชีวี ตามโครงการสุขภาพกายสบายชีวี

งบประมาณ 12,000.00          บาท
 แนวทางการพัฒนาที่3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 100,000.00        บาท

ดําเนินการ

เนื่องในวันสําคัญของชาติ
เพื่อใชในการประดับตกแตง

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2553โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

งานธุรการ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ. 2552

ตราสัญญลักษณ และวัสดุอุปกรณตางๆ

หนวย

คาจัดธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ สํานักปลัดฯ

 ี่ ไ ป

รายละเอียดของกิจกรรม
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1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เปนสาธาณประโยชนตอประชาชน
2. เพื่อจัดสวัสดิการจายเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลที่มีฐานะยากจน
3. เพื่อสงเคราะหสวัสดิการดานตางๆ ใหแกผูพิการและติดเชื้อเอดสในเขตเทศบาลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

แนวทางพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล
งบประมาณ 10,000.00          บาท

18 ในเขต

ดําเนินการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนชราที่มีอาย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2553พื้นที่ หนวยโครงการ/กิจกรรม

โครงการอดหนนเบี้ยยังชีพผสงอาย

พ.ศ. 2552

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป 2553 งานธุรการ

18 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ 5,878,200.00     บาท
19 ในเขต

ติดเชี้อเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม ผูติดเชื้อเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม เทศบาล
งบประมาณ 830,300.00        บาท

20 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ 12,000.00          บาท

ั ป 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ

งานธุรการ
ไดรับเงินสงเคราะห
60 ปขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน
เพอจายเปนเงนเบยยงชพคนชราทมอายุ

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ

โครงการอุดหนุนเบยยงชพผูสูงอายุ

สํานักปลัดฯ

สานกปลดฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

งานธุรการ

โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการและผู เพื่อใชจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูพิการและ
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2. เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด และบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู แกผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจางและพนักงาน ใหมีทักษะ ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชูผูปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเปนตัวอยางใหแกผูอื่นในการปฏิบัติงาน

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมมาภิบาล โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ลําดับ
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ในเขต

งบประมาณ 1,400,000.00     บาท เทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่7 2 พัฒนาศักยภาพบคลากร และสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและปองกันปราบปรามทจริตภาครัฐ

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ดําเนินการ
หนวย

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป

พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แนวทางการพฒนาท7.2 พฒนาศกยภาพบุคลากร และสรางจตสานกเกยวกบระบบบรหารกจการบานเมองทดและปองกนปราบปรามทุจรตภาครฐ
ลําดับ
ที่ 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 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 100,000.00        บาท
23

งบประมาณ 15,000.00          บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ

พื้นที่ หนวย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ

หนวย

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนา เพื่อจายเปนคาฝกอบรมคณะผูบริหารเทศบาล

เทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน ลูกจางและพนักงานจาง

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ ศ  2553พ ศ  2552

สํานักปลัดฯ
งานธุรการทักษะและประสิทธิภาพ/คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล

ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อประโยชนสวนรวม

เทศบาล/ลูกจางและพนักงานจาง

ลูกจาง/พนักงานดีเดน ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม
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24 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ 348,000.00        บาท
25 ในเขต

เทศบาล

งบประมาณ 20,000.00          บาท
26 ในเขต

เทศบาล

โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาด สํานักปลัดฯ
สํานักงานและรักษาความปลอดภัย สํานักงานและรักษาความสะอาด งานธุรการ
สถานที่ราชการ ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม สํานักปลัดฯ
ในวันเทศกาลประจําป 2553ตางๆ งานธุรการ
ในวันเทศบาล(24เม.ษ.)

สํานักปลัดฯโครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร
พรอมปริ๊นเตอรจํานวน 1 ชด พรอมปริ๊นเตอรจํานวน 1ชด งานธรการเทศบาล

งบประมาณ 35,000.00          บาท
พรอมปรนเตอรจานวน 1 ชุด พรอมปรนเตอรจานวน 1ชุด งานธุรการ
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ หนวยงานที่
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาการโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมือง
ใหนาอยูมีสิ่งแวดลอมที่ดี
2.2 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการความรวมมือ 1 0.67 76,800.00                     0.17 กองคลัง
       ทุกภาคสวนในการรักาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
      และทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น

รวม 1 0.67 76,800.00                     0.17
 ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาระบบการบริการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 แนวทางการพัฒนาการพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 1 0.67 30,000.00                     0.06 กองคลัง
     ใหทันสมัยสะดวกรวดเร็วและครบวงจร
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 2 1.34 13,000.00                     0.03 กองคลัง
      และทั่วถึง

รวม 3 2.01 43,000.00                     0.09
ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ 2 1.34 173,600.00                   0.37 กองคลัง
     ระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3แนวทางการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเทศบาล 2 1.34 23,500.00                     0.05 กองคลัง

รวม 4 2.68 197,100.00                   0.42
รวมทั้งสิ้น 8 5.37 316,900.00                   0.68

10-1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กองคลัง    เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร / แนวทาง



(ผป.2)

                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
                                                                          กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค    
1.   สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2.   สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเขตเทศบาล ในเขต งานนิติการ

เมืองบานไผ เทศบาลฯ
งบประมาณ 20,000.00      บาท

วัตถุประสงค    
1.   ยกระดับการศึกษา ความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
2.  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
3.  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่3.1 ยกระดับการศึกษา ความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
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.
2 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯ จัดฝกอบรมใหความรูแกดานเทคโนโลยี ในเขต งานบริการ

และเทคโนโลยี สารสนเทศแกประชาชน คอมพิวเตอรแกประชาชน เทศบาลฯ และ
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ งบประมาณ 50,000.00      บาท เผยแพร ฯ 9-3

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาทุนมนุษย

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
                                                                          กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค    
1.   พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ใหทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
2.    พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
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 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรที่ใชสําหรับการ ในเขต งานบริการ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 30,000.00      บาท เผยแพร ฯ

4 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงาน จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ แผนปลิว วารสาร ในเขต งานบริการ
ของเทศบาล จุลสาร รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาล ฯ เทศบาลฯ และ

ปฎิทิน วิดีทัศนฯลฯ เผยแพร ฯ

งบประมาณ 207,200.00    บาท
5 โครงการเสียงตามสายเทศบาลฯ ติดตั้งระบบเสียงตามสายทั้งภายในและภายนอก ในเขต งานบริการ

อาคารสํานักงานเทศบาลฯ เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 15,000.00      บาท เผยแพร ฯ
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พ.ศ. 2552
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
                                                                          กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค    
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน
2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน
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.
6 โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จัดทําประชาคมเมืองเพื่อรับทราบความตองการ ในเขต งาน

ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาทอ เทศบาลฯ วิเคราะหฯ
ทองถิ่นในเรื่องตางๆรวมกับสวนราชการ

งบประมาณ 40,000.00      บาท
 แนวทางการพัฒนาที่7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อปองกันปราบปรามการทุตจริตภาครัฐ
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.
7 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแก จัดฝกอบรมใหความรูแกดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในเขต งานบริการ

บุคลากรในองคกร แกบุคลากรในองคกร เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 20,000.00      บาท เผยแพร ฯ
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พ.ศ. 2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2552
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตรที่ 7   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2552



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
                                                                          กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
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 โครงการจัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร พรอมขาตั้ง จัดซื้อจอโปรเจกเตอรพรอมขาตั้ง จํานวน  1 ชุด ในเขต กองวิชาการ

งบประมาณ 12,000.00      บาท เทศบาลฯ
9 โครงการจัดซื้อกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล จัดซื้อกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด ในเขต กองวิชาการ

งบประมาณ 21,000.00      บาท เทศบาลฯ
10 โครงการจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร  จํานวน  2  จอ ในเขต กองวิชาการ

งบประมาณ 12,000.00      บาท เทศบาลฯ
11 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนา จัดการประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น ในเขต กองวิชาการ

ทองถิ่น ตามหลักเกณฑของตัวชี้วัด เทศบาลฯ
งบประมาณ 40,000.00      บาท

9-6

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2552



(ผป.2)

วัตถุประสงค    
1.   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ
2.  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการ

แนวทางการพัฒนที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการจางเหมา ร.ป.ภ จางเหมา ร.ป.ภ.(ยาม) ดูแลทรัพยสินในตลาดสด เขต กองคลัง

(ยาม)ตลาดสดเทศบาลฯ เทศบาล1 จํานวน 1 อัตรา เทศบาล

งบประมาณ 76,800.00              บาท

10-2

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กองคลัง      เทศบาลเมืองบานไผ   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหนาอยูมีสิ่งแวดลอมที่ดี

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่



    วัตถุประสงค    
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
2.  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการ
3. เพื่อใหการปฎิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และครบวงจร
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.
2 โครงการจัดระเบียบการจอด จางบุคคลภายนอกจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอด เขต กองคลัง

ยานยนตภายในเขตเทศบาล ยานยนตในเขตเทศบาล วันละ 200บาท จํานวน 2คน เทศบาล
เมืองบานไผ

งบประมาณ 30,000.00              บาท
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2พัฒนา ระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
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 โครงการจัดทําแผนพับ เพื่อเปนคาจางจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ เขต กองคลัง

ประชาสัมพันธความรูดานภาษี- ความรูดานภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ เทศบาล
อากร และคาธรรมเนียมตางๆ งบประมาณ 3,000.00                บาท

4 โครงการอุดหนุนศูนยขอมูล เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ สนันสนุนศูนยรวมขอมูล เขต กองคลัง
ขาวสารองคกรปกครอง- ขาวสารการซื้อการจางของ อปท.อําเภอบานไผ เทศบาล
สวนทองถิ่นอําเภอบานไผ งบประมาณ 10,000.00              บาท
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พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมือง
นาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสธารณนูปโภค 28 19.05 15,972,500.00                        34.52 กองชาง
      สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
     และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

รวม 28 19.05 15,972,500.00                        34.50
รวมทั้งสิ้น 28 19.05 15,972,500.00                        34.50
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553

กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ



1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2.   เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการ
3.  เพื่อใหการปฎิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์

  แนวทางการพัฒนาที่7.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
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.
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาพนักงานจางจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ เขต กองคลัง

จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอยใหครอบคลุมทั่วทุกชุมชนจํานวน 2อัตรา เทศบาล
ขยะมูลฝอย งบประมาณ 153,600.00           บาท

6 โครงการคืนภาษีกําไร จัดซื้อของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล เขต กองคลัง
มอบใหแกผูมาชําระภาษีและคาธรรมเนียม เทศบาล

งบประมาณ 20,000.00              บาท
  แนวทางการพัฒนาที่7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
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.
7 โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน10 ตัว เขต กองคลัง

งบประมาณ 6,500.00                บาท เทศบาล
8 โครงการจัดซื้อเครื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด เขต กองคลัง

คอมพิวเตอร งบประมาณ 17,000.00              บาท เทศบาล
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พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่



วัตถุประสงค
 1.  เพื่อการสงเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล
 2.  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใหการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม
3.  เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5.  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.  เพื่อการพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบสังคม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนการสรางวินัยคนในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที ่2.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอยางเหมาะสม
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 คาขยายเขตไฟฟา เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามที่การไฟฟาอําเภอ ในเขต กองชาง

บานไผ แจงรายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ
งบประมาณ 120,000.00 บาท

2 คาขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล  ตามที่การประปาอําเภอบานไผ  ในเขต กองชาง
แจงรายละเอียดใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ

งบประมาณ 120,000.00 บาท
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
กองชาง  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดีนาอยู  

พื้นที่โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.  2552 พ.ศ.  2553รายละเอียดของกิจกรรม

(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 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 ถนน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ เริ่มจากถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ทองประเสริฐ
ซอย 9 (ชุมชนคุมจัดสรร) อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 20 บอ ความยาวทอระบายน้ํา ซอย 9

พรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 200.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 433,000.00 บาท
4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อจายเปนคาดําเนินการถมดินกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน โดยเริ่มจาก ซอย กองชาง

ซอยไทยประทาน ถนนขางสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ดานทิศตะวันออกถึงถนน ค.ส.ล. ดานทิศใต ไทยประทาน
(ชุมชนหนองลุมพุก) โรงเรียนหนองลุมพุก ถนนกวาง 6.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย

0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 103,300.00 บาท

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 ถนน กองชาง
ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก โดยเริ่มจากถนนหนองลุมพุก ซอย 3 ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนหนองลุมพุก ซอย หนองลุมพุก
 ซอย 8(หนองลุมพุก) 11 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 28

บอ ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 268.00 ม. พรอมรางวี
ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 589,600.00 บาท

11-3
พ.ศ.  2553พ.ศ.  2552

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่(ผลผลิต / งบประมาณ)



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.
6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ซอยแยก กองชาง

ซอยแยกถนนยิ่งยง- (บานเทิดไท) เริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศใตเลี้ยวซายไปทางทิศตะวัน- ถนนยิ่งยง
หนองลุมพุก(บานเทิดไท) ออกจดลําหวยทราย โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ 127.00 ม. หนองลุมพุก
(ชุมชนซอยยิ่งยง) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 317.50 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน

พรอมไหลทางกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 210,600.00 บาท

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ซอยแยก กองชาง
ซอยแยกถนนยิ่งยง- (เยื้องศาลาชุมชน) เริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศใตเลี้ยวไปทางดานทิศ ถนนยิ่งยง
หนองลุมพุก(เยื้องศาลาชุมชน) ตะวันออกจดลําหวยทราย โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ หนองลุมพุก

105.00ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม. พื้นทางเดิม
บดอัดแนนทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 208,900.00 บาท
8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา เริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุม ซอยคูหา กองชาง

ซอยคูหา(ชุมชนหนองลุมพุก) พุก ไปทางทิศตะวันตก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 63.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 252.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน
ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 167,100.00 บาท
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พื้นที่
พ.ศ.  2552 พ.ศ.  2553

โครงการ / กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม



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 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร- ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนราษฎรธุรกิจ ธุรกิจ (ดานทิศตะวันออกเขาโรงภาพยนตปรามิด) โยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ราษฎรธุรกิจ
(ดานทิศตะวันออกเขา ม. ยาวประมาณ 25.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 89.25 ตร.ม.
โรงภาพยนตปรามิด) พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 6 บอ ความยาวทอรวมบอ

พักยาวรวมไมนอยกวา 51.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 176,600.00 บาท
10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกสุขาภิบาล (ดานทิศใต ขางราน ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนสุขาภิบาล อุดรสุกี้) โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ 48.00 ม. หนา 0.15 ม. สุขาภิบาล
(ดานทิศใต ขางรานอุดรสุกี้) หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 168.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูก
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) กวางตามสภาพ รายละอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 111,400.00 บาท
11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตรงขามโบสถฝรั่ง ซอยตรงขาม กองชาง

ค.ส.ล. ซอยตรงขามโบสถฝรั่ง (ซอยฮั้งเลง) โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศไปทางทิศตะวันออก กอสรางทอระบายน้ํา โบสถฝรั่ง
(ชุมชนซอยประปา) ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 20 บอ ความยาวทอระบาย

น้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 204.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 438,500.00 บาท

11-5
พ.ศ.  2553

(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2552



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.
12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ถนน กองชาง

พรอมทอระบายน้ําถนน ซอย 3 เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง สุขาภิบาล 2
สุขาภิบาล 2 ซอย 3 2.00 ม. ยาวประมาณ 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 350.00 ซอย 3
(ชุมชนโนนสะอาด) ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 36 บอ ความยาว
ทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 350.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 997,700.00 บาท
13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยธรรมาพิสมัยและ ซอยธรรมา- กองชาง

ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อมซอยเชื่อมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก พิสมัย
(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) ค.ส.ล. 40 บอความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักทั้งสองขางยาวรวมไมนอยกวา และซอยเชื่อม

400.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 1,099,900.00 บาท

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร โดยเริ่มจากถนน ซอยเสรี กองชาง
ซอยเสรีมอเตอร ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศใต โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 126.00 ม. มอเตอร
(ชุมชนศาลเจา) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 378.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน

พรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 250,700.00 บาท
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2552 พ.ศ.  2553

(ผลผลิต / งบประมาณ)



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 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยประเสริฐแกวอทิศ 2 เริ่มจากซอย ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนประเสริฐ เชื่อมถนนประเสริฐแกวกับซอยสุขสําราญไปทางทิศใตถึงถนนเขาโรงเรียนประเสริฐ ประเสริฐ-
แกวอุทิศ 2(ชุมชนหลัก14) แกวอุทิศดานทิศตะวันออก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 106.00 แกวอุทิศ2

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 424.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน
พรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 281,200.00 บาท
16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบุริรัง โดยเริ่มจากคลองสงน้ํา ซอยขุริรัง กองชาง

ซอยขุริรัง ชลประทานไปทางทิศเหนือ (ซอยตัน) โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประ
(ชุมชนคลองชลประทาน) มาณ 98.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 245.00 ตร.ม. พื้นทางเดิม

บดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

งบประมาณ 162,500.00 บาท
17 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ฝง ถนน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ทิศตะวันตกตอจากโครงการเดิมไปทางทิศใต กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 สุขาภิบาล 2
 ดานทิศตะวันตก ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 38 บอ ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาว ดาน
(ชุมชนโนนสะอาด) รวมไมนอยกวา 420.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ทิศตะวันตก

กําหนด
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
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พื้นที่
พ.ศ.  2552

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)



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.
18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําถนนสมหวัง-สังวาลย ลงลําหวยทราย ถนนสมหวัง กองชาง

ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย  โดยเริ่มจากถนนแจงสนิทไปทางทิศใตถึงลําหวยทราย กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. สังวาลย 
ลงลําหวยทราย อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 50 บอ ความยาวทอระบายน้ํา ลงลําหวย-
 (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) พรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 482.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตาม ทราย

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 1,238,900.00 บาท

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย ถึงลําหวย ถนนสมหวัง- กองชาง
ถนนสมหวัง-สังวาล ทราย โดยเริ่มจากถนนแจงสนิทไปทางทิศใตถึงลําหวยทราย โดยทําการปูผิวจราจร สังวาลย 
 (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) ใหมทับผิวจราจรเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 6,180.00 ตร.ม.

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 1,492,900.00 บาท

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแกวทรานี ซอย 2 โดยเริ่ม ซอยแกวทรานี กองชาง
ซอยแกทรานี ซอย 2 จากซอยแกวทรานีไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกถึงซอยราชครู ซอย 2
(ชุมชน ประปา) กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.

46 บอความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 460.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 789,200.00 บาท
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่(ผลผลิต / งบประมาณ)



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.
21 โครงการกอสรางผิวจราจร เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร (ดานทิศ ซอยแยกถนน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนประชุม- เหนือ) โดยเริ่มจากถนนประชุมธนสารไปทางทิศเหนือ โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. ประชุมธนสาร
ธนสาร (ดานทิศเหนือ) กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา
(ชุมชนโนนสวรรค) 405.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 268,600.00 บาท

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 ถนนโพธิ์- กองชาง
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เริ่มจากถนนโพธิ์กลางไปทางทิศตะวันตก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. กลางซอย 3
 ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 ยาวประมาณ 212.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 742.00 ตร.ม.
(ชุมชนโพธิ์สวรรค) พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 22 บอ ความยาวทอระบาย
น้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 254.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 1,163,300.00 บาท
23 โครงการกอสรางถนนและทอ เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนสุมนามัย ซอย 1 เริ่มจาก ถนนสุมนามัย กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุมนามัยไปทางทิศเหนือเชื่อมถนนแสงทอง โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง4.00ม. ซอย 1
ถนนสุมนามัยซอย 1  ยาวประมาณ 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 300.00ตร.ม.พื้น
(ชุมชนแสงทองฯ) ทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสราง ทอระบายน้ํา

 คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 34 บอ ความยาวทอระบายน้ํา
พรอมทอพักไมนอยกวา332.00ม.พรอมรางวีคสล.รายละเอียดตามแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 924,000.00 บาท
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พื้นที่(ผลผลิต / งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.  2553พ.ศ.  2552

โครงการ / กิจกรรม



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.
24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 (ขาง ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 เหลี่ยงเฟอรนิเจอร) โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ โดยกอสราง บานเกิ้ง 
(ขางเหลี่ยงเฟอรนิเจอร) ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม ซอย 1

นอยกวา 195.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 129,300.00 บาท
25 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท (สายบานไผ- ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานชนบท) ไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาว แจงสนิท 
ไผ-ชนบท (บริเวณสี่แยก ประมาณ 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 500.00 ตร.ม. พื้น (บานไผ-
ถนนผังเมืองตัดกับถนน ทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ชนบท)
แจงสนิท)(ชุมชนกกแดง) เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 331,600.00 บาท
26 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานไผ- ซอยแยกถนน กองชาง

ซอยแยกถนนแจงสนิท ชนบท ดานทิศใต โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ 53.00 ม. หนา แจงสนิท ดาน
ดานทิศใต (สายบานไผ-ชนบท 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 132.50 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน พรอม ทิศใต
(ชุมชนกกแดง) ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 87,800.00 บาท
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ.  2552

(ผลผลิต / งบประมาณ)



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.
27 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 โดยเริ่มจากถนน ถนนสุมนามัย กองชาง

ถนนสุมนามัย ซอย 3 สุมนามัยไปทางทิศเหนือ โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 105.00 ซอย 3
(ชุมชนแสงทองฯ) ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน

พรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 208,900.00 บาท

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท (ราชนิกูล) จากวงเวียนน้ําพุ ถนนแจงสนิท กองชาง
ถนนแจงสนิท (ราชนิกูล) ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาธนาคารกรุงไทย โดยทําการซอมแซมผิวถนนเดิมเปนผิว
(ชุมชนตลาด 1,2,3) แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) หนาประมาณ 0.05 ม.

กวางเฉลี่ย 11.20-15.00 ม. ความยาวไมนอยกวา 535.00 ม. หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 6,752.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 2,767,000.00 บาท
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