
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน 

 

 
 
 
                                                                     จัดทําโดย 
                                                     งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
                                                                          ฝายแผนงานและงบประมาณ 
                                                                       กองวิชาการและแผนงาน 



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (ผป.2)
                                                                          สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
 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 โครงการอดหนนชมรมขาราชการบําหน็จ เพื่อจายเปนเงินอดหนนชมรมขาราชการเกษียณ ในเขต สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการบาหนจ เพอจายเปนเงนอุดหนุนชมรมขาราชการเกษยณ ในเขต สานกปลดฯ

บํานาญ บานไผ อําเภอบานไผ เทศบาลฯ
งบประมาณ 20,000.00          บาท

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ ในเขต สํานักปลัดฯ
งบประมาณ 10,000.00          บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ



                                                                                           แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (ผป.2)
                                                                          สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมที่ดี
 วัตถุประสงค

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย
(2) รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการฝกอบรมทบทวนจัดตั้งยุว ในเขต สํานักปลัดฯ

พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝกอบรมทบทวนจดตงยุว ในเขต สานกปลดฯ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 80,000.00          บาท
2 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ในเขต สํานักปลัดฯ

ปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 100,000.00        บาท

ยุว อปพร. จํานวน 1 รุน เปนคาวิทยากร 

และเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุ

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม คาใชจาย

1 รุน เปนคาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน

คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 
ที่ใชในการฝกอบรม คาใชจายในการพิธีปดเปด

ในพิธีเปด ปดการฝกอบรมและรายจายอื่นๆ



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการประชุมประชาคมสมาชิก ในเขต สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาล งานปองกันฯ

พ.ศ. 2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พ.ศ. 2553

การประชุม คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

ตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธีเปดปด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม

พลเรือน(อปพร.)ประจําป 2554 จํานวน 3
ครั้ง ๆละ 1 วัน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2553
ถึงเดือน กันยายน 2554 เพื่อจายเปนคา

งบประมาณ 30,000.00          บาท
4 โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 15,000.00          บาท

การทํากิจกรรม งบประมาณ 15,000.-บาท
(22  มีนาคม  2554)

เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน

น้ําดื่ม  คาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน

อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น

อปพร.  จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

ที่จําเปน งบประมาณ 30,000 บาท



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและ เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติ ในเขต สํานักปลัดฯ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ งานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล งานปองกันฯ
ทรัพยสินฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน

พ.ศ. 2554
พื้นที่

พ.ศ. 2553
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
งบประมาณ 600,000 บาท

งบประมาณ 600,000.00        บาท
6 โครงการกูชีพ (EMS) กูภัย (EMA) ในเขต สํานักปลัดฯ

(กูชีพ/กูภัย) เทศบาล งานปองกันฯ
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วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอปพร.ในการปฏิบัติ
งานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อปพร.

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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.

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
งบประมาณ 100,000 บาท

งบประมาณ 100,000.00        บาท
โ ใ  ิ ื่ ใ ป

พ.ศ. 2553

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และตามหนังสือ

โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ื่  ป ใ   ใ ฝ

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร

พ.ศ. 2554รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

7 โครงการอบรมการใชวิทยุสื่อสาร ในเขต สํานักปลัดฯ
เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 40,000.00          บาท
8 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศกาล(ปใหม  ตรุษจีน  สงกรานต) สัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนา- เทศบาล งานปองกันฯ
ที่และสมาชิก อปพร.ที่รวมตั้งจุดตรวจตาม

งบประมาณ 80,000.00          บาท

โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล

และคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาใชจายอื่น   ๆ
งบประมาณ 40,000  บาท

ประจําป งบประมาณ 80,000 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาปายประชา-

เพื่อจายเปนใชจายในการฝกอบรมจํานวน
1  รุน  เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการประชุมเจาหนาที่ปองกันและ ในเขต สํานักปลัดฯ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต เทศบาล งานปองกันฯ
และทรัพยสินฯ

งบประมาณ 12,000.00          บาท
10 โครงการฝกซอมแผนปองกันและแกไข ในเขต สํานักปลัดฯ

ปญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เทศบาล งานปองกันฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมเจาหนาที่

พ.ศ. 2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร
และคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ

พื้นที่
พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผน
ปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย

ป   ื่

และคาใชจายอื่น ๆ งบประมาณ 30,000 บาท
งบประมาณ 30,000.00          บาท

11 โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเดน ในเขต สํานักปลัดฯ
เทศบาล งานปองกันฯ

งบประมาณ 10,000.00          บาท

อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมาจน

กําลังใจในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 
เกิดผลดีแกทางราชการ และเพื่อเปนขวัญ

อุทกภัย เปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาโลรางวัล คาของรางวัล
คาเงินรางวัล คาวัสดุ อุปกรณที่จําเปนให
สมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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 โครงการเผยแพรกิจกรรมดานการปองกัน ในเขต สํานักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัยบุญกุมขาวใหญ อุปกรณตาง ๆ คาปายประชาสัมพันธ อาหาร เทศบาล งานปองกันฯ
วางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
สมาชิกอปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
ประจําจุดเผยแพรกิจกรรม 20,000 บาท

งบประมาณ 20,000.00          บาท
โ ป ั ั ิ ิ ื่  ป  ใ   ใ ฝ ํ  ใ ิ

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

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่

เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารและคาวัสดุ

13 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริม เพือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมจํานวน1 รุน ในเขต งานเทศกิจ
สรางวินัยจราจรประจําป  2554 เปนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  เทศบาล

และเครื่องดื่มคาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณ 
ตางๆที่ใชในการฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ

งบประมาณ 30,000.00          บาท
14 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคา เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  โดยมีคาใชจาย ในเขต งานเทศกิจ

บนถนนทางเทา และการจราจร ในการทาสีตีเสนและทําครื่องหมายจราจรคาใชจาย เทศบาล
 อื่นๆที่จําเปนตามโครงการตามโครงการ

งบประมาณ 240,000.00          บาท

15 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต

งบประมาณ 20 000 00            บาท 8-

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมต่ํากวา
2 แรงมาขับเคลื่อน 4 จังหวะ บาโซยาวประมาณ
20 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง



แนวทางการพัฒนาที่2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความรวมมือ ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
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.
16 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต ในเขต สํานักปลัดฯ

และตั้งสถานี และตั้งสถานี เทศบาล งานปองกันฯ
งบประมาณ 60,000.00          บาท

แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา
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 โครงการอดหนนศนยปฏิบัติการตอสเพื่อ ในเขต สํานักปลัดฯ

พื้นที่
พ.ศ. 2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินอดหนนโครงการปฏิบัติการเพื่อ

พ.ศ. 2554รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

พ.ศ. 2553
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2553

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต

1 โครงการอุดหนุนศูนยปฏบตการตอสูเพอ ในเขต สานกปลดฯ
เอาชนะยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด อําเภอบานไผ,สถานีตํารวจภูธร เทศบาล งานปองกันฯ

บานไผ
งบประมาณ 70,000.00          บาท

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในเขต สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา เทศบาล
งบประมาณ 15,000.00          บาท

8

พ.ศ. 2553

ตนไผ ตนยางพารา ตนยูคาลิปตัส ฯลฯ
 - คาจัดซื้อพันธุตนไมเศรษฐกิจ  เชน

เพอจายเปนเงนอุดหนุนโครงการปฏบตการเพอ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554



 วัตถุประสงค
(1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
(2) เพื่อพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

 แนวทางการพัฒนาที่3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย

พื้นที่โครงการ/กิจกรรม

ตราสัญลักษณ และวัสดุอุปกรณตาง ๆเพื่อใช
ในการประดับตกแตง 

 - คาจัดซื้อธง ธิงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

งบประมาณ 150,000.00        บาท
2 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล

งบประมาณ 10,000.00          บาท
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จังหวัดขอนแกน"

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ
ตามโครงการ "รัฐพิธี ประจําป2554อําเภอบานไผ



วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม แกผูยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

 แนวทางการพัฒนาที่5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
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 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ในเขต กองสวัสดิการฯ

นักศึกษา และผูดอยโอกาส เทศบาล
งบประมาณ 50,000.00          บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ผูดอยโอกาส 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่  5  การแกไขปญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

2 โครงการอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพ ในเขต กองสวัสดิการฯ
ผูสูงอายุ เทศบาล

งบประมาณ 5,442,000.00     บาท
3 โครงการอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพ ในเขต กองสวัสดิการฯ

ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส ที่ดอยโอกาส เทศบาล
คนละ 500บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 1 ป

ในสังคม งบประมาณ 822,000.00        บาท

เอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม จํานวน 137 คน

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนชรา 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูพิการและผูติดเชื้อ



 วัตถุประสงค
(1)เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางใหมีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(2)เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชูผูปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเปนตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติงาน

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครฐั
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 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง  - จายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล ในเขต สํานักปลัด

พนักงานจางดีเดน ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน เทศบาล
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ุ
สวนรวมจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ และเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ 10,000.00          บาท
2 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ในเขต สํานักปลัด

ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภาย เทศบาล
ในประเทศและภายนอกประเทศของคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน งบประมาณ 600,000.00        บาท
เทศบาลลูกจางพนักงานจางและครูเทศบาล

3 โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต สํานักปลัด
และระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ เทศบาล
ภายในประเทศและภายนอกประเทศของ
คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 320,000.00        บาท
พนักงานเทศบาลลูกจางพนักงานจาง

และครูเทศบาล
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เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร
สาขาการปกครองทองถิ่นและสาขาอื่นๆ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฯ ลูกจาง และ
พนังานจาง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 - ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร



แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 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.
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน ในเขต สํานักปลัด

เทศบาลประจําปตาง ๆในวันเทศบาล(24 เมษายน) เทศบาล
เชน คาดอกไม ธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ 
คาเครื่องไทยธรรมคาอาหารเลี้ยงพระ คาของขวัญ 
ของรางวัล คาจัดทําปายนิทรรศการ คาอาหาร 
คาน้ําแข็งคาเครื่องดื่มคาเครื่องเซนไหวศาล 
พระภูมิคาจัดซื้อพันธุไมรวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ 

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
งบประมาณ 50,000.00          บาท

2 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด ภายใน สํานักปลัดฯ

สํานักงานและรักษาความปลอดภัย สํานักงาน

สถานที่ราชการ เทศบาล

ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ
งบประมาณ 348,000.00        บาท

3 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ภายใน สํานักปลัดฯ

สํานักงาน

งบประมาณ 53,000.00          บาท เทศบาล
10 แผนตอนาที จํานวน  1  เครื่อง

และอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 
1,820 ตร.ม.และจางรักษาความปลอดภัยสถานที่

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความ

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 

สํานักงานเทศบาลหลังใหญ ทั้งชั้นบน-ลาง



แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 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.
4 โครงการจัดซื้อไมโครโฟนสําหรับ จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับหองประชุมสภาเทศบาล ภายใน สํานักปลัดฯ

หองประชุมสภาเทศบาล สํานักงาน

 คุณสมบัติไมต่ํากวา CF50Cไมโครโฟนคอยาว เทศบาล

ไมต่ํากวา CF50D พรอมแอมปชุดประชุม 

งบประมาณ 140,000.00        บาท

เปนไปโครโฟนคอยาว สําหรับประชาชน 1 ตัว 

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)

สําหรับผูรวมประชุม จํานวน 25 ตัว คุณสมบัติ 

จํานวน 1 เครื่องคุณสมบัติไมต่ํากวา CF50A 

5 โครงการจัดซื้อคูลเลอรตมน้ํารอนไฟฟา ภายใน สํานักปลัดฯ

สํานักงาน

40 ซม. ความจุไมต่ํากวา 10 ลิตร มีระบบอุน เทศบาล

งบประมาณ 9,000.00            บาท

8-15

ฮีตเตอรปรับอุณหภูมิได มีชองระบบไอน้ํา 
ตัวถังตมมีผาหุมกันรอน จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อคูลเลอรตมน้ํารอนไฟฟา  ขนาดเสน
ผาศูนยกลางไมนอยกวา 26 ซม. สูงไมนอยกวา


