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คํานํา 

 
  แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงานสําหรับแผนการดําเนินงาน  ที่จัดทําขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด  ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ทําให้การดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ทําให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

  คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สําเร็จได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทําให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทําแผนของ
เทศบาลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
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ส่วนที่1 
 บทนาํ 
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      การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 -  บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการ   
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

1

บทนํา 
 
               เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดทําแผนดําเนินการประจําปี พ.ศ. 2555  เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการดําเนินงานจริงของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้นแผนการ
ดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ทําให้
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีต้องการดําเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้ว
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในปีงบประมาณนั้น  (การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) 
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แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนิน 
งานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ 
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดําเนินงาน

จริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทําให้เกิดการประสานการดําเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ําซ้อนและความขัดแย้งตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหาร 

2. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีขั้นตอน 

3. ทําให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดําเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
4. ทําให้ระบบบริหาร การพัฒนาเป็นไปตามแผนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
แนวทางการพฒันาที ่1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันาที ่1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้ 
   มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความ 
พร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการ 
ทางสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและ 
นอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐาน 

ของรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็วและครบวงจร 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วน 
ร่วมของภาคประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 



 
ส่วนที่2 

   บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรมแผนการ   
   ดําเนนิดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2555 
     1. สํานกัปลัดเทศบาล 
      2.กองวชิาการและแผนงาน 
      3. กองคลัง 
      4. กองช่าง 
     5. กองการศกึษา 
     6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      7. กองสวัสดิการสังคม 
      8. หนว่ยงานอืน่ๆ 
 



1

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 8 4.85 170,000.00           0.45  สํานักปลัด,กองวิชาการ,
   กองการศึกษา,กองสวัสดิการฯ
1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 1 0.61 50,000.00             0.13 กองสวัสดิการฯ

รวม 9 5.45 220,000.00          0.58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้ 11 6.67 5,291,600.00         13.98 สํานักปลัด
มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม กองช่าง
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ 14 8.48 1,369,800.00         3.62 งานป้องกันฯ/เทศกิจ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองคลัง
ในท้องถิ่น กองสวัสดิการฯ
2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 3 1.82 153,700.00           0.41 สํานักปลัด

กองการศึกษา
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 4 2.42 350,000.00           0.92  กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ
รวม 32 19.39 7,165,100.00       18.93 4

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง



2

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อม 3 1.82 330,000.00           0.87  กองวิชาการฯ
ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กองการศึกษา
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาการ 31 18.79 15,924,820.00       42.07 กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ
ให้บริการทางสาธารณสุข  กองสวัสดิการฯ
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 5.45 2,743,000.00         7.25  สํานักปลัด,กองการศึกษา

กองสวัสดิการฯ
รวม 43 26.06 18,997,820.00      50.19

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุก
ระบบ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 17 10.30 1,683,500.00         4.45 กองการศึกษา
ครอบคลุมทุกช่วงวัย
4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5 3.03 1,380,000.00         3.65 กองการศึกษา

รวม 22 13.33 3,063,500.00       8.09
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 2 1.21 140,000.00           0.37 กองสวัสดิการฯ
5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและบริการ 10 6.06 4,532,000.00         11.97 กองสาธารณสุขฯ
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กองสวัสดิการฯ

รวม 12 7.27 4,672,000.00       12.34 5

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ



3

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย  สะดวก    4 2.42 149,700.00           0.40 กองคลัง,กองการศึกษา
รวดเร็วและครบวงจร กองสวัสดิการฯ
6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 8 4.85 544,000.00           1.44 กองวิชาการฯ
  กองคลัง

รวม 12 7.27 693,700.00          1.83
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 2.42 290,000.00           0.77 กองวิชาการฯ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กองสวัสดิการฯ
7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบ 7 4.24 1,125,000.00         2.97 สํานักปลัด,กองวิชาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กองการศึกษา,กองสวัสดิการฯ
7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 24 14.55 1,624,780.00         4.29 สํานักปลัด,กองวิชาการ,กองคลัง

กองช่าง,กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการฯ

รวม 35 21.21 3,039,780.00       8.03
รวมทั้งสิ้น 165 100.00 37,851,900.00      100.00

6

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ



  
สํานักปลัดเทศบาล 

 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1   การส่งเสริมให้องค์ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม 2 1.21 40,000.00            0.11 สํานักปลัดฯ
       ในการพัฒนาท้องถิ่น

รวม 2 1.21 40,000.00           0.11
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 1 0.61 170,000.00           0.45 งานป้องกันฯ/เทศกิจ
     ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ 12 7.27 1,288,000.00        3.40 งานป้องกันฯ/เทศกิจ
     รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 1 0.61 70,000.00            0.18 สํานักปลัดฯ
     

รวม 14 8.48 1,528,000.00      4.04
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 3 1.82 210,000.00           0.55 สํานักปลัดฯ
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 3 1.82 210,000.00         0.55

                         บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

7-1



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบ 3 1.82 560,000.00           1.48 สํานักปลัดฯ
      บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 2 1.21 381,200.00           1.01

รวม 5 3.03 941,200.00         2.49

รวมทั้งสิ้น 24 14.55 2,719,200.00      7.18

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

7-2

                         บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น



(ผป.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการอุดหนุนชมรมข้าราชการบําหน็จ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณ ในเขต สํานักปลัดฯ

บํานาญ บ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ เทศบาลฯ
งบประมาณ 30,000.00      บาท

่

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

                 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่

่ ่2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ในเขต สํานักปลัดฯ
งบประมาณ 10,000.00      บาท เทศบาลฯ

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดทําป้ายถนนซอยชุมชนต่างๆ  - จัดทําป้ายบอกชื่อชุมชนในเขตเทศบาล ในเขต สํานักปลัดฯ

ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมืองบ้านไผ ่ เทศบาลฯ
 - ปรับปรุงป้ายชื่อบอกทิศทางและสถานที่

 สําคัญ ๆ ภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ 170,000.00    บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่

พื้นที่ พ.ศ. 2554
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พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)



ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการประชุมประชาคม  อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ
จํานวน 2 ครั้ง ๆละ 1 วัน  เพื่อจ่ายเป็นค่า
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

การประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม

ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554

่ ่ ่ ่

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 13,500.00      บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ

งบประมาณ 13,500.00      บาท
3 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในเขต สํานักปลัดฯ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล งานป้องกันฯ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

งบประมาณ 550,000.00    บาท 7-4

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํากิจกรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 ข้อ 6(3)

จ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ําดื่ม  ค่าจัดซื้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 

ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 



แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศกาลฯ อปพร.ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม เทศบาล งานป้องกันฯ
ค่ากาแฟ โอวัลติน คอฟฟี่เมต น้ําแข็ง น้ําดื่ม ฯลฯ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตรุษจีน สงกรานต์

งบประมาณ 72,000.00      บาท
5 โครงการระบบบริการการแพทย์ ในเขต สํานักปลัดฯ

ฉุกเฉิน (กู้ชีพ/กู้ภัย) เทศบาล งานป้องกันฯ

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)

่ ่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนสมาชิก 

คําสั่งของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม

งบประมาณ 90,000.00      บาท
6 โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเด่น ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ
เลือกเป็นสมาชิก อปพร.ดีเด่น

งบประมาณ 9,000.00       บาท
7 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ

งบประมาณ 180,000.00    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกาศณียบัตร ค่ารางวัลให้กับ
สมาชิก อปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับการพิจารณา

ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 

ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีปิดเปิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.
จํานวน 1 รุ่น เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

การเดินทางของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 ข้อ 6(3)

และเครื่องดื่มค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/

7-5



แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุว อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ

งบประมาณ 45,000.00      บาท
9 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข ในเขต สํานักปลัดฯ

ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เทศบาล งานป้องกันฯ

่

พื้นที่ พ.ศ. 2554

เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ผ้าเย็น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุฝึกฯ

พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีปิดเปิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน
จํานวน 1 ครั้งค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําเอกสารและคา่วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ยุว อปพร. จํานวน 1 รุ่น เป็นค่าวิทยากร 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
งบประมาณ 27,000.00      บาท

10 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกัน ในเขต สํานักปลัดฯ
และบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ้มข้าวใหญ่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย เทศบาล งานป้องกันฯ

เลี้ยง พนักงาน สมาชิก อปพร. กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีคําสั่งใช้ อปพร. หรืองานนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลว. 17 พ.ย. 2552 ข้อ 2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.ไม่น้อยกว่า
8 ชั่วโมงให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินคนละ 200 บาท

งบประมาณ 18,000.00      บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ



แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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.
11 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริม จัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชน ให้มี ในเขต งานเทศกิจ

สร้างวินัยจราจร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และเสริมสร้าง เทศบาล
วินัยจราจร  จํานวน 1 รุ่น ๆละ 60 คน

งบประมาณ 30,000.00      บาท
12 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า กําหนดพื้นที่ในการตั้งวาง ให้ผู้ประกอบการ ในเขต งานเทศกิจ

บนถนนทางเท้า และการจราจร ที่จําหน่ายสินค้าบนทางเท้า และผู้ประกอบการร้านค้า เทศบาล
ในเขตเทศบาล ต่างๆตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลและตีเส้นในจุดผ่อนผัน 

จัดซื้อป้ายจราจร ในการกําหนดการจอดรถ
งบประมาณ 240,000.00    บาท

แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา
ลําดับ หน่วย

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม พ ศ  2554

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

พ ศ  2555ลาดบ 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 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ ในเขต สํานักปลัดฯ

เอาชนะยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านไผ่,สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ เทศบาล งานป้องกันฯ
งบประมาณ 70,000.00      บาท

 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
(2) เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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
งบประมาณ 150,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของกจกรรม

ค่าจัดซื้อธง ธิงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ และ

พ.ศ. 2554

พื้นที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อ

พ.ศ. 2554

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง 

พื้นที่

ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาทุนมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล

งบประมาณ 10,000.00      บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและ ในเขต สํานักปลัดฯ

วันท้องถิ่นไทย เทศบาล
งบประมาณ 50,000.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

 - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยในวันที่18 มี.ค.ของทุกปี

พื้นที่

จังหวัดขอนแก่น"
ตามโครงการ "รัฐพิธี ประจําปี 2555 อําเภอบ้านไผ่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

และวันที่ 24 เมษายน  ของทุกปี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 วัตถุประสงค์

(1)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(2)เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 ลูกจ้าง  - จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ในเขต สํานักปลัดฯ

พนักงานจ้างดีเด่น ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เทศบาล
งบประมาณ 5,000.00       บาท

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ภายใน สํานักปลัดฯ
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภาย ประเทศและ
ในประเทศและภายนอกประเทศของคณะ ต่างประเทศ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน งบประมาณ 150,000.00    บาท
เทศบาลลูกจ้างพนักงานจ้างและครูเทศบาล 7-8

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554

 - ฝึกอบรมสัมมนาให้แก่คณะผู้บริหาร

พื้นที่

พนังานจ้าง ประมาณ 300 คน
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555



แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน สํานักปลัดฯ

และระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ ประเทศ

ข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และปริญญาโท 

งบประมาณ 405,000.00    บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

พื้นที่ พ.ศ. 2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ปกครองท้องถิ่นและสาขาอื่นๆกับสถาบันการศึกษาที่มี
ศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการ

พ.ศ. 2555

ลําดับ หน่วย
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 โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด ภายใน สํานักปลัดฯ

สํานักงานและรักษาความปลอดภัย สํานักงาน
สถานที่ราชการ เทศบาล

ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบประมาณ 348,000.00    บาท

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใน สํานักปลัดฯ
พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์ สํานักงาน งานเทศกิจ

งบประมาณ 33,200.00      บาท เทศบาล

พ.ศ. 2554

1,820 ตร.ม.และจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่

พ.ศ. 2555

และอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความ
สํานักงานเทศบาลหลังใหญ่ ทั้งชั้นบน-ล่าง

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์
จํานวน 1 ชุด

7-9



 
 
 

กองวชิาการ 
และแผนงาน 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 1 0.61 15,000.00              0.04 งานนิติการ/กองวิชาการ ฯ

รวม 1 0.61 15,000.00             0.04
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ งานบริการและเผยแพร่ฯ/
3.1  ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี 2 1.21 270,000.00             0.71 กองวิชาการฯ
สมัยใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

รวม 2 1.21 270,000.00           0.71
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.2  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 5 3.03 510,000.00             1.35 งานบริการข้อมูลข่าวสารฯ

รวม 5 3.03 510,000.00           1.35
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการ 1 0.61 30,000.00              0.08 งานวิเคราะห์ฯ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบการบริหาร 1 0.61 15,000.00              0.04 งานบริการและเผยแพร่ ฯ
กิจการบ้านเมืองที่ดีและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 1.82 60,500.00              0.16 กองวิชาการ ฯ

รวม 5 3.03 105,500.00           0.28
รวมทั้งสิ้น 13 7.88 900,500.00           2.38
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หน่วยดําเนินการ

                                        บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ



วัตถุประสงค์    
1.   ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.   สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขต งานนิติการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
(ผป.2)

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

กฏหมายควรรู้ เมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ
งบประมาณ 15,000.00    บาท

วัตถุประสงค์    
1.  ยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
2.  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงสถานที่และติดตั้ง ในเขต งานบริการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 250,000.00  บาท เผยแพร่ ฯ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาทุนมนุษย์

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลําดับ หน่วย
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 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ด้านเทคโนโลยี ในเขต งานบริการ

และเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ประชาชน คอมพิวเตอร์แก่ประชาชน เทศบาลฯ และ
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณ 20,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

วัตถุประสงค์    
1.   พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
2.    พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ลําดับ หน่วย
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 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมล เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการ ในเขต งานบริการ

พ.ศ. 2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2555โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่

พื้นที่ พ.ศ. 2554รายละเอียดของกิจกรรม

1 โครงการพฒนาเวบไซตเพอการบรการขอมูล เพอจายเปนคาดาเนนการพฒนาเวบไซตเพอการบรการ ในเขต งานบรการ
สารสนเทศฯ ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เทศบาลฯ และ

งบประมาณ 25,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ
2 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ในเขต งานบริการ

ในชุมชน ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เทศบาลฯ และ
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ ฯ
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม

งบประมาณ 40,000.00    บาท
3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นปลิว วารสาร ในเขต งานบริการ

ผลงานของเทศบาล จุลสาร รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาล ฯ เทศบาลฯ และ
ปฎิทิน วิดีทัศน์ฯลฯ เผยแพร่ ฯ

งบประมาณ 320,000.00  บาท
4 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์ ในเขต งานบริการ

พร้อมอุปกรณ์เสริมและติดตั้ง เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 100,000.00  บาท เผยแพร่ ฯ
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วัตถุประสงค์    
1.   พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
2.    พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ลําดับ หน่วย
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 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกร์ที่ใช้สําหรับการ ในเขต งานบริการ

เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 25,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

วัตถุประสงค์    

พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พ.ศ. 2555โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ุ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อรับทราบความต้องการ ในเขต งาน

มีส่วนร่วม ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนา เทศบาลฯ วิเคราะห์ฯ
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆร่วมกับส่วนราชการ

งบประมาณ 30,000.00    บาท

พื้นที่
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554



 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อป้องกันปราบปรามการทุตจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในเขต งานบริการ

บุคลากรในองค์กร แก่บุคลากรในองค์กร เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 15,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนา จัดการประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ในเขต งาน

ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด เทศบาลฯ วิเคราะห์ฯ

พ.ศ. 2555โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

พ.ศ. 2554

โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

งบประมาณ 28,500.00    บาท
2 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับ เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับแม่ข่าย ในเขต กองวิชาการ

Server Server  จํานวน 2 ตัว เทศบาลฯ
งบประมาณ 12,000.00    บาท

3 โครงการจัดซื้อกล้องภาพถ่ายเคลื่อนไหว จัดซื้อ กล้องภาพถ่ายเคลื่อนไหว  จํานวน 1 ตัว ในเขต กองวิชาการ
งบประมาณ 20,000.00    บาท เทศบาลฯ
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กองคลัง 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนเงิน ร้อยละของ หน่วยงานที่
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 0.61 76,800.00        0.20 กองคลัง
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

รวม 1 0.61 76,800.00       0.20
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและครบวงจร 2 1.21 120,000.00     
6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 3 1.82 34,000.00        0.09 กองคลัง

รวม 5 1.82 154,000.00     0.09
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเทศบาล 6 3.64 246,280.00       0.65 กองคลัง

รวม 6 3.64 246,280.00     0.65
รวมทั้งสิ้น 12 6.06 477,080.00     0.94

                   บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
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วัตถุประสงค์    
1.  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
2.  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

แนวทางการพัฒนที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ (ยาม) จ้างเหมา ร.ป.ภ.(ยาม) ดูแลทรัพย์สินในตลาดสด เขต กองคลัง

ตลาดสดเทศบาลฯ เทศบาล1 จํานวน 1 อัตรา เทศบาล
งบประมาณ 76 800 00        บาท

(ผป.2)              แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที 2  การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิงแวดล้อมทีดี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

งบประมาณ 76,800.00        บาท

    วัตถุประสงค์    
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
2.  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
3. เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและครบวงจร
ลําดับ หน่วย
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 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง ปรับปรุงห้องกองคลัง รายละเอียดตาม เขต กองคลัง

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาล
งบประมาณ 100,000.00       บาท

2 โครงการจัดทําป้ายบอกทาง จัดทําป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล1 เขต กองคลัง
ทางเข้าตลาดสดเทศบาล1 ชนิดป้ายกล่องไฟ จํานวน 4 ป้าย เทศบาล
ชนิดป้ายกล่องไฟ งบประมาณ 20,000.00        บาท

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554พื้นที่



แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนา ระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดทําแผ่นพับ เพื่อเป็นค่าจ้างจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขต กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากร ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาล
และค่าธรรมเนียมต่างๆ งบประมาณ 3,000.00          บาท

2 โครงการจ้างเหมา เพื่อจ้างเหมาค่าประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เขต กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไร การคืนกําไร ให้ประชาชนทราบทั่วกัน เทศบาล
ทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ งบประมาณ 2,000.00          บาท

3 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เขต กองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านไผ่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.อําเภอบ้านไผ่ เทศบาล

พ.ศ. 2554 พ.ศ.2555โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 29,000.00        บาท

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
2. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนด และบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน ให้มีทักษะ ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเป็นตัวอยา่งให้แก่ผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการภาษีคืนกําไร จัดซื้อของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล เขต กองคลัง

มอบให้แก่ผู้มาชําระภาษีและค่าธรรมเนียมตรงตาม เทศบาล
กําหนดระยะเวลา

งบประมาณ 20,000.00        บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
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พื้นที่ พ.ศ. 2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2555

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดซื้อเครื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ๊นเตอร์ เขต กองคลัง

คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 ชุด เทศบาล
เลเซอร์ งบประมาณ 66,400.00        บาท

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บเงินค่าบริการ เขต กองคลัง
จัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 2 อัตรา เทศบาล

งบประมาณ 153,600.00       บาท
4 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ8 จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ8 เขต กองคลัง

สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตัว เทศบาล

พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554

งบประมาณ 4,400.00          บาท
5 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  ระดับ8 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ8 เขต กองคลัง

สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตัว เทศบาล
งบประมาณ 1,300.00          บาท

6 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ5 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ5 เขต กองคลัง
สําหรับนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตัว เทศบาล

งบประมาณ 580.00            บาท
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กองช่าง 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ 10 6.06 5,121,600.00         13.53 กองช่าง
ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

รวม 10 6.06 5,121,600.00       13.53
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัตงานของเทศบาล 2 1.21 143,200.00           0.38 กองช่าง

รวม 2 1.21 143,200.00          0.38
รวมทั้งสิ้น 12 7.27 5,264,800.00       13.91

                                          บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
กองช่าง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ



(ผป.2)

วัตถุประสงค์
                 1.1  เพื่อการส่งเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล
                 1.2  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้การบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม
                 1.3  เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                 1.4  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                 1.5  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 1.6  เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสร้างวินัยคนในชุมชน
แนวทางการพัฒนาที ่2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย
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.

กองช่าง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
         แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

พื้นที่โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

1 ค่าขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามที่การไฟฟ้าอําเภอบ้านไผ่ ในเขต กองช่าง
แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่น ๆ เทศบาลฯ

งบประมาณ 300,000 บาท
2 ค่าขยายเขตประปา  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล  ตามที่การประปาอําเภอบ้านไผ่ ในเขต กองช่าง

 แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่น ๆ เทศบาลฯ
งบประมาณ 150,000 บาท

3 โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย สถานีกําจัด กองช่าง
บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1 แท่นพร้อมติดตั้งเครื่องล้างรถ แรงดันสูงไม่น้อยกว่า 130 ปอนด์ เครื่องไดนาโม ขยะมูลฝอยฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 100,000        บาท

4 โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป สถานีกําจัด กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ํา ขนาด  3,000  ลิตร จํานวน 2 ถัง  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ  1 เครื่อง และเชื่อมระบบ ขยะมูลฝอยฯ
สําเร็จรูป บริเวณสถานีกําจัด ท่อน้ําเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล งบประมาณ 100,000 บาท
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย
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 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  โดยเริ่มจากถนนราษฎรธุรกิจ ชุมชน กองช่าง

ถนนสุขาภิบาล  10  (ฝั่งทิศใต)้ ไปทางทิศตะวันตก  ท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด  Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.      ศรีหมอน
ข้างตลาดสดเทศบาล  4  และรางวี   ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  155.00  เมตร  รายละเอียด
(ชุมชนศรีหมอน) ตามแบบแปลที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 483,600 บาท
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ซอยแยก  ซอยอุตรนคร หมู่บ้าน กองช่าง

และรางระบายน้ํา  ซอยแยกซอย (หมู่บ้านโชคชัย  1 )  ช่วงที่  1  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากซอยอุตรนคร โชคชัย
อุตรนคร  (หมู่บ้านโชคชัย 1) ไปทางทิศเหนือ  ผิวจราจรหนา  0.15  เมตร  กว้าง  2.00  เมตร  ความยาวประมาณ

26.50  เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  53.00  ตรางเมตร  พื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนา
 0.20  เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30  - 0.50  เมตร  

้ ้ ่

(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

ความยาวประมาณ  59.00  เมตร  หรือพื้นที่  ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  206.50  ตารางเมตร 
พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา  0.20 เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัวยู   
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึก  0.30 - 0.50  เมตร  รวมความยาวรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ทั้งสองข้าง ประมาณ  125.00  เมตร   ช่วงที่  3  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  โดยเริ่มจาก  
ซอยอุตรนครไปทางทิศเหนือผิวจราจร  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  
ยาว ประมาณ  24.00  เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  60.00  ตารางเมตร  
พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น  หนา  0.20  เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.
รูปตัวยู  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึก  0.30 -  0.50  เมตร  รวมความยาวรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ทั้งสองข้างประมาณ 48.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 873,000 บาท

ู ู
ความยาวรางระบายน้ําทั้งสองข้างประมาณ  53.00  เมตร  ช่วงที่  2  ทําการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ต่อจากช่วงที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกผิวจราจรหนา 0.15 เมตร   กว้าง  3.50  เมตร
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย
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 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที่ 3 โดยเริ่ม ถนนทอง กองช่าง

ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 จากผิวจราจร ค.ส.ล.เดิมไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออก สุดซอย ผิวจราจร ประเสริฐ
ช่วงที่  3 ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 77.00 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย

กว่า  269.50  ตารางเมตร  พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 131,000 บาท
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14) เริ่มจาก ชุมชน กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า ซอยสุขสําราญไปทางทิศเหนือ ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด  Ø 0.40 เมตร บ่อพัก หลัก 14
(ชุมชนหลัก 14) ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ500 เมตร

พร้อมท่อลอด ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.40 เมตร  จํานวน 10 จุด รวมความยาวท่อลอด
่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ุ
60.00 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  จํานวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 1,314,000 บาท
9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) ชุมชน กองช่าง

ค.ส.ล.  ถนนขนมจีน  โดยเริ่มจากแยกชุมชน ถนนสุมนามัยไปทางทิศใต้สิ้นสุดถนนยุทธพลบํารุง ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนมจีน
(ชุมชนขนมจีน) ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร รางวี  ค.ส.ล.   

พร้อมท่อลอด  ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3  ขนาด  Ø 0.40 เมตร  ยาว  4  เมตร  ความยาวท่อรวม 
บ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ  384.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 908,000 บาท
10 โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างผิวจราจร  ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง  ชุมชน กองช่าง

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 3  (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)  โดยทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด  บ้านข่าพัฒนา
ซอย 3 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) Ø 0.40 เมตร  ค.ส.ล.  ทุกระยะ  10.00  เมตร  พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวมบ่อพัก

ทั้งสองข้างยาวประมาณ  244.00  เมตร  พร้อมก่อสร้างผิวจราจร  ค.ส.ล.  หนา  0.15 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 122.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  366.00  เมตร
 พื้นทางเดิมบดอัดแน่น  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 762,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
1.1  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  การปกครองและการพัฒนา
1.2  เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
1.3  เพื่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 7. 3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดํานินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์  จํานวน  2  ชุด  รายละเอียดดังนี้ กองช่าง กองช่าง

พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ CPU  ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.5  GHz  
และมีความเร็วของหน่วยความจําหรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,066 MHz  
จํานวน  1  หน่วย  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วย

(ผลผลิต / งบประมาณ)
พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

ความจําขนาดไม่น้อยกว่า  512  MB  มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล   (Hard Diask)   ชนิด  SATA  
หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  500  GB  จํานวน  1  หน่วย  มี DCD - RW   
หรือดีกว่าจํานวน  1  หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000  Mbps 
จํานวน ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600: 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย  เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา  มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 X 600  dpi  มีความเร็วในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วย ความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
มีInterface  แบบ 1 X Parallel  หรือ1  X  USB  2.0  หรือดีกว่า  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

งบประมาณ 66,400 บาท
2 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาด อาคารกองช่าง/งานป้องกันฯ/ กองช่าง กองช่าง

กองช่าง.งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ, งานเทศกิจฯ อาคารห้องประชุมเล็ก จํานวน 1 อัตรา 
ห้องประชุมเล็ก งบประมาณ 76,800 บาท 10-5



 
 
 
 

กองการศึกษา 
 



(ผป.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 1 0.61          25,000.00 0.07 กองการศึกษา

รวม 1 0.61         25,000.00 0.07
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

์ ้ ั ้ไ ั ิ ใ ึ ึ

                         บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
ที่ดําเนิน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

2.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 2 1.21 83,700.00         0.22 กองการศึกษา
รวม 2 1.21 83,700.00        0.22

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 0.61 60,000.00         0.16 กองการศึกษา
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข 15 9.09 13,954,820.00   36.87 กองการศึกษา
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 3.03 2,325,000.00    6.14 กองการศึกษา

รวม 21 12.73 16,339,820.00  43.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระดับการพัฒนาการพัฒนา
ทุนมนุษย์
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 17 10.30 1,667,600.00    4.41 กองการศึกษา
4.2 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5 3.03 1,380,000.00    3.65 กองการศึกษา

รวม 22 13.33 3,047,600.00   8.05
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(ผป.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยสะดวก รวดเร็ว  และครบวงจร 1 0.61 9,700.00          0.03 กองการศึกษา

รวม 1 2.08 9,700.00         0.03
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7 2 ั ศั ร สร้ ิ สํ ึ ี่ ั  ร  ริ ร ิ ร ้ ื ี่  ี รป้ ั 1 0 61          80 000 00 0 21 กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
ที่ดําเนิน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ หน่วยดําเนินการ

                         บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกียวกับ ระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1 0.61          80,000.00 0.21 กองการศึกษา

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 2 1.21        537,600.00 1.42
รวม 3 1.82 617,600.00      1.63

รวมทั้งสิ้น 50 31.78 20,123,420.00  53.16
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วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

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 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ในเขต กอง

ระดับเทศบาล เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เทศบาลฯ การศึกษา
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนค่าใช้จ่ายสําหรับ
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลาการ
กองการศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานใน
ที่ต่าง ๆ 

งบประมาณ 25,000.00         บาท

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม
2. เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
3. รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
4. เพิ่มประสิทธภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ผป.2)             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

11-3

พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี



แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา

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 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด องค์กร ในเขต กอง

ยาเสพติด ปกครองส่วนท้องถิ่น ละ 15,700  บาท  จํานวน  1  แห่ง เทศบาลฯ การศึกษา
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม/
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มี
โรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ละ 1 คนๆละ
6,000  บาท  และค่าพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนท้องถิ่น
โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 6,000  บาท  จํานวน 2 โรงเรียน 
รวม 12,000  บาท

งบประมาณ 33,700.00         บาท
2 โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชน ในเขต สภ.บ้านไผ่

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้าน สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ของสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ เทศบาลฯ
ยาเสพติด (สภ.บ้านไผ่) งบประมาณ 50,000.00         บาท

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับการศึกษา  ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอาย ุควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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พ.ศ.2554 พ.ศ.2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์



 แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

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  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เงินรางวัล ของ ในเขต กอง

รางวัล ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพิธีการ ค่าใบประกาศนียบัตร เทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ําดื่ม  และ
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการ/วิทยากร ฯลฯ
เป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรม
การกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทานการประกวด
ร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ตัดสินการประกวด

งบประมาณ 60,000.00         บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

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 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุด นอกเขต กอง

นักกีฬา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ เทศบาล การศึกษา
ค่าวัสดุกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัว
ฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ

งบประมาณ 20,000.00         บาท
2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุด นอกเขต กอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ นักกีฬา ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา เทศบาล การศึกษา
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าน้ํามันเชื่อเพลิง ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาฯลฯ 

งบประมาณ 80,000.00         บาท
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หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ



แนวทางการพัฒนาที ่3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

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 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เช่น ค่าพิธีการ นอกเขต กอง

และประชาชน  ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม เทศบาล การศึกษา
 ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล
 ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
ค่าชุดนักกีฬาสํารอง ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         บาท
4 โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ในเขต กอง

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทําสนาม เทศบาล การศึกษา
ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
ค่าชุดนักกีฬาสํารอง ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 10,000.00         บาท
5 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ในเขต กอง

ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทําสนาม เทศบาลฯ การศึกษา
และเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็งสําหรับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ครู ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 40,000.00         บาท
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พ.ศ.2555พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

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 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าพิธีการ ในและ กอง

ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ จัดทําสนาม นอกเขต การศึกษา
ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน เทศบาล
รางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 40,000.00         บาท
7 โครงการส่งเสริมพนักงานครู เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเวช ในและ กอง

พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา ในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู นอกเขต การศึกษา
พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน เทศบาล
ภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขันขึ้น

งบประมาณ          10,000.00 บาท
8 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตาม ในและ กอง

โรงเรียนเทศบาล โครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน นอกเขต การศึกษา
สังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6,เงินรายได้ เทศบาล
ม.1-3) ของจํานวนเด็กนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2554

งบประมาณ      2,529,800.00 บาท
9 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ในเขต กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาล การศึกษา
ปฐมวัยทั้ง3 ศูนย์ ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน280 วัน
อัตราคนละ 13 บาท ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2554

งบประมาณ 1,183,000.00     บาท 11-7

พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

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 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ในเขต กอง

สังกัดเทศบาล ฯ โรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงินอุดหนุนอนุบาล-ป.6,เงินรายได้ เทศบาล การศึกษา
ม.1-ม.3 )ภาคเรียนที่2/2554 จํานวน 140 วัน
และภาคเรียนที่ 2/2555 จํานวน 120 วัน

งบประมาณ 1,770,860.00     บาท
11 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน ในเขต กอง

สังกัดสพฐ. สังกัดสพฐ. จํานวน 260 วันสําหรับเด็กเล็กถึงชั้นป.6ภาคเรียน เทศบาล การศึกษา
ที่2/2554 จํานวน 140 วันและภาคเรียนที่1/2555 
จํานวน 120 วัน

งบประมาณ 2,999,360.00     บาท
12 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ในเขต กอง

เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง3ศูนย์ จํานวน 280วัน เทศบาล การศึกษา
งบประมาณ 637,000.00       บาท

13 โครงการเครื่องออกกําลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งชุมชนหลัก14 ในเขต กอง
กลางแจ้ง (ชุมชนหลัก 14) จํานวน 1 ชุดใหญ่ 6 รายการ เทศบาล การศึกษา

งบประมาณ 160,000.00       บาท
14 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ ในเขต กอง

และเมืองพัทยาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนอก การศึกษา
ให้กับเทศบาลเจ้าภาพ ที่จัดการแข่งขันจํานวน30,000 บาท เทศบาล
อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา30,000 บาท
อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจํานวน10ชมรมๆละ 5,000บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท

งบประมาณ 110,000.00       บาท

พ.ศ.2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ
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พ.ศ.2554



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

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 ประเภทเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสด ในเขต กอง

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สําหรับใช้ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร และนอก การศึกษา
สังกัด สพฐ. กลางวันตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด เทศบาล

สพฐ.จํานวน 8โรงได้แก่โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก,โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา(ขก10.)
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ,โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านเกิ้ง,จํานวน 200วัน  ตามจํานวนเด็กนักเรียน
 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2554 สําหรับเด็กอนุบาลถึงป.6 (100%)
อัตราคนละ 13 บาท  

งบประมาณ 4,284,800.00     บาท
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที ่3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 โครงการจัดงานประเพณีและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นค่าเครื่องไทยทาน ในเขต กอง

วัฒนธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ธูปเทียน และนอก การศึกษา
ค่าเครื่องดื่มสําหรับแขก ผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เทศบาล
ในพิธีเปิด-ปิดและในวันงานค่ามหรสพและการแสดง
ค่าเงินสนับสนุนค่าเงินรางวัลหรือ ของรางวัล สําหรับผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 
ตกแต่งรถยนต์แสดงในขบวนแห่ ตลอดจนค่ารื้อถอน 
ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและ หรือค่าจ้างทําของ ที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของงานนั้นๆเช่น ค่าต้นเทียนในงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ค่ากระทงใน
งานประเพณีลอยกระทงค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
 หรือแข่งขันต่างๆ(ที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬา) ค่าใช้จ่าย
ระหว่างจัดงานเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าใช้
โทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาที่
จัดงานนอกสถานที่ ค่าแต่งตัวสาวงามเข้าร่วมขบวนแห่ และ
ร่วมประกวดในงานเทศกาลงานไหม ,บุญกุ้มข้าวใหญ่,
ค่าวัสดุอื่นฯลฯ ตามโครงการดังดังต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดงานปีใหม่
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์
3. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

งบประมาณ 1,500,000.00     บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ในเขต กอง

 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าของขวัญ เทศบาล การศึกษา
ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ

งบประมาณ 75,000.00         บาท
3 โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุค่ารับรอง ในเขต กอง

ภาคฤดูร้อน ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ เทศบาล การศึกษา
และสามเณรออกโครงการ ค่าปัจจัย ค่าเครื่องไทยธรรม
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตอบแทนพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง
ค่าเสื้อนาคเณร ค่าน้ําปานะ ค่าน้ํา ค่ากระแสไฟฟ้าบํารุงวัด
ค่าหนังสือสวดมนต์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่ามหรสพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 30,000.00         บาท

พ.ศ.2555
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 ประเภทเงินอุดหนุน วัฒนธรรม  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ในเขต กอง

ประเพณีท้องถิ่น ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรม และนอก การศึกษา
อําเภอบ้านไผ่ และอุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ในการจัดขบวนแห่ เทศบาล
เข้าร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ ในการจัดงาน
ประเพณีกินเจให้พุทธยานสมาคมดังต่อไปนี้
1.  สภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านไผ่     จํานวน  40,000.-บาท
2.  งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
    และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น   จํานวน 50,000.-บาท
3.  งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อําเภอบ้านไผ่จํานวน 80,000บาท
4.  บุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุกจํานวน 50,000.-บาท
5.  บุญบั้งไฟบ้านเกิ้ง   จํานวน          100,000.- บาท
6.  งานประเพณีกินเจอําเภอบ้านไผ่จํานวน  50,000.-บาท
7.  อุดหนุนวัดที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
     จํานวน 30,000.- บาท
8.  งานงิ้วประจําปี   จํานวน 50,000.00         บาท

งบประมาณ 450,000.00       บาท

11-12

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ



แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการ ศาสนา เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล ในเขต กอง

ในเขตเทศบาลฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศบาล การศึกษา
เพื่อบํารุง อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไปดังต่อนี้ 
1. วัดคุ้มจัดสรรค์ จํานวน 50,000 บาท
2. วัดศรีบุญเรื่องจํานวน 50,000 บาท
3. วัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท
4. วัดโพธิ์ชัย จํานวน 20,000 บาท
5. วัดป่าชัยวารินทร์ จํานวน 20,000 บาท
6. วัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท
7. วัดนันทพิมพาราม จํานวน 20,000 บาท
8. วัดป่าสุมนามัย จํานวน 20,000 บาท
9. วัดจันทร์ประสิทธิ์ จํานวน 20,000 บาท 

งบประมาณ 270,000.00       บาท
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พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554



วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมสนบสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งภายในและนอกระบบครอบคลุม
2.  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลฯ กอง

ท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน การศึกษา
ดีเด่นระดับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ท้องถิ่น ด้านการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ระดับสถานศึกษา

(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษาละ 100,000 บาท
จํานวน 5 สถานศึกษา รวม 500,000 บาท และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 100,000 บาท จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณ 600,000.00       บาท
2 โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย เทศบาลฯ กอง

ปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและ ของสถานศึกษาโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ เทศบาลฯ สถานศึกษาละ 60,000 บาท จํานวน 5 สถานศึกษา

งบประมาณ 300,000.00       บาท
3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ เทศบาลฯ กอง

ทางการศึกษา การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสําหรับ นักเรียน และ
พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไม่สังกัดสถาน
ศึกษา และพนักงานเทศบาลสามัญ

งบประมาณ 30,000.00         บาท

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ไดม้าตรฐานในทุกระบบ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

11-14



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับ เทศบาลฯ กอง

ทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ จัดนิทรรศการทางวิชาการ การศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ 10,000.00         บาท
5 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ นอกเขต กอง

งบประมาณ 20,000.00         บาท เทศบาลฯ การศึกษา
6 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ กอง

เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
อัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละ 10,000 บาท  จํานวน  3  แห่ง
เทศบาลฯ งบประมาณ 30,000.00         บาท

7 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เทศบาลฯ กอง
ผู้บริหารระดับ 7 - 9 ร.ร.ท.2ฯ จํานวน 1 ชุด การศึกษา

งบประมาณ            5 ,700.00 บาท
8 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จํานวน 60 ชุด เทศบาลฯ กอง

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จัดซื้อตาม การศึกษา
ราคาท้องถิ่น

งบประมาณ          60 ,000.00 บาท
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร นอกเขต กอง

ภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ ห้องสมุดเทศบาลฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ การศึกษา
งบประมาณ 85,000.00         บาท

10 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการด้านโทรคมนาคมเชื่อมต่อ เทศบาลฯ กอง
สูงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล ทั้ง การศึกษา
จํานวน 2 แห่ง 2 แห่งๆละ 9,600  บาท

งบประมาณ          19 ,200.00 บาท 11-15

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 7-9

พ.ศ.2555ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ เทศบาลฯ กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนละ การศึกษา
จํานวน 2 แห่ง 6,000  บาท  จํานวน  36  คน  เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการครู

งบประมาณ         216,000.00 บาท
12 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลฯ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 3,000  บาท การศึกษา
จํานวน 3 แห่ง จํานวน 24 คน เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
ไปราชการของผู้ดูแลเด็ก

งบประมาณ 72,000.00         บาท
13 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนใน เทศบาลฯ กอง

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ๆละ 60,000  บาท การศึกษา
งบประมาณ 120,000.00       บาท

14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เทศบาลฯ กอง
สําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา สําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียน การศึกษา
ตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ30,000บาท
จํานวน 2 แห่ง จํานวน 2 แห่ง

งบประมาณ 60,000.00         บาท
15 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ครู ระดับ 3-6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครู ระดับ 3 - 6 เทศบาลฯ กอง

จํานวน 5 ชุด จํานวน 5 ชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา
งบประมาณ 15,900.00         บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

11-16



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์สี แบบฉีดหมึก (Inkjet) เทศบาลฯ กอง

จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  การศึกษา
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ
   Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x
   2,400 dpi
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99  สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์
   จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ 6,500.00          บาท

11-17

พ.ศ.2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554

(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ เทศบาลฯ กอง

พร้อมปริ้นเตอร์ จํานวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก การศึกษา
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีความเร็วของหน่วยความจําหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า
1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR3
หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB จํานวน 1 หน่วย มีDVD - RW หรือดีกว่า จํานวน
1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000
Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600
dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วย
ความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี Interface
แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น

งบประมาณ 33,200.00         บาท 11-18

พ.ศ.2555ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

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 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ เทศบาลฯ กอง

ครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง โดยค่าตอบแทนตามอัตรา การศึกษา
ที่กําหนด ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ 10,000.00         บาท
2 โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย ค่าเกียรติบัตร เทศบาลฯ กอง

ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทําเวที ซุ้ม ค่าดอกไม้ ค่าน้ํา ค่าอาหาร การศึกษา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

งบประมาณ 30,000.00         บาท
3 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทําหลักสูตร เทศบาลฯ กอง

หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสํานักงานและค่าใช้จ่ายในการ การศึกษา
จัดทําหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศ-
นียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงฯลฯ สําหรับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งๆละ 20,000 บาท 

งบประมาณ 40,000.00         บาท 11-19

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ



แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

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 ประเภทเงินอุดหนุน คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย นอกเขต กอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลฯ การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ        100,000.00 บาท
5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลฯ กอง

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษา
(SBMLD) ร.ร.ท.1/ ท.2

งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วลัครบวงจร
2. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถินอย่างมีคุณภาพและทัวถึง

  แนวทางการพัฒนาที 6.1พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

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 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เทศบาลฯ กอง

แบบสะพาย 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา
งบประมาณ 9,700.00          บาท
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พ.ศ.2555พ.ศ.2554
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ

กรณีต่างๆ 

พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2554

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
  และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จ่ายจากเงินอุดหนุน



ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

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 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าพิมพ์ นอกเขต กอง

ดูงานในประเทศ เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ เทศบาล การศึกษา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม
การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ
การทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ข้าราชการครูในท้องถิ่น
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร อาหารว่าง น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         บาท
 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

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 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษา เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียน กอง

ความสะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง จํานวน 2 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ การศึกษา
2,3 จํานวน 2 คน รวม 4 คน ทั้ง 2 แห่ง

งบประมาณ 307,200.00       บาท
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พ.ศ.2554 พ.ศ.2555ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย
ดําเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2555



 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

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 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษา เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โรงเรียน กอง

ความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง ห้องสมุดเทศบาล รวม 3 คน เทศบาลฯ การศึกษา
งบประมาณ 230,400.00       บาท ทั้ง 2 แห่ง

ห้องสมุด
เทศบาลฯ
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พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554



 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 



(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อม 3 1.82 330,000.00          0.87 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 1.82 330,000.00         0.87
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนา การให้บริการสาธารณสุข 15 9.09 1,690,000.00       4.46 กองสาธารณสุขฯ

รวม 15 9.09 1,690,000.00      4.46
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่คนยากจนผู้ด้อยโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 2 1.21 50,000.00           0.13 กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 1.21 50,000.00          0.13
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 8 4.85 228,000.00          0.60 กองสาธารณสุขฯ

รวม 8 4.85 228,000.00         0.60
รวมทั้งสิ้น 28 16.97 2,298,000.00      6.07
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยดําเนินการ

                           บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม



วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วย

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 โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  - จัดอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50  คน ในเขต งานรักษา

  หลักสูตร 2  วัน เทศบาล ความสะอาด
งบประมาณ 30,000.00 บาท

             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (ผป.2)

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2555ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ. 2554

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

2 โครงการประกวดชุมชนสะอาด   - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ในเขต งานรักษา
หน้าบ้านน่ามอง  ภายในเขตเทศบาล เทศบาล ความสะอาด

งบประมาณ 50,000.00 บาท
3 โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ในเขต งานรักษา

มหกรรมประชาสัมพันธ์  รณรงค์ลด เทศบาล ความสะอาด
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลด
ภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มพื้นที่สิเขียว
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ 250,000.00 บาท
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
3.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข
หน่วย

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 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม  - อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ให้มีความ 26 ชุมชน งานสัตว

ติดต่อในสัตว์ รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อในสัตว์ แพทย์
 - สัตว์เลี้ยงลูกลูกด้วยนมได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า
 - สัตว์เศรษฐกิจได้รับการฉีดวัคซีนโรคและเท้าเปื่อย

ป 70 000 00

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)ลําดับที่

งบประมาณ 70,000.00 บาท
2 โครงการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์  - อบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ ตลาดสด งานสัตว์

"เขียงสะอาด"  ให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาล เทศบาล แพทย์
 - เพื่อนําความรู้ไปพัฒนาเขียงจําหน่ายเนื้อสัตว์
 - เพื่อนําความรู้ไปพัฒนาการขนส่งเนื้อสัตว์ให้
ถูกหลักสุขาภิบาล

งบประมาณ 20,000.00 บาท
3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - จัดอบรม  อสม. 2  ครั้ง ในเขต งานส่งเสริม

สาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 50,000.00 บาท เทศบาล สุขภาพ
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเขต งานส่งเสริม

ทัศนศึกษาดูงาน   - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เทศบาล สุขภาพ
งบประมาณ 220,000.00 บาท

5 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  - สนับสนุนการดําเนินงานของ 26 ชุมชน งานส่งเสริม
การบริการสาธารณสุข อสม. 26 ชุมชนๆ ละ 10,000  บาท สุขภาพ

งบประมาณ 260,000.00 บาท
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หน่วย
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 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร  - สนับสนุน อสม. ในการจัดกิจกรรม ในเขต งานส่งเสริม
สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองบ้านไผ่ วัน อสม. แห่งชาติ การเผยแพร่ผลงาน เทศบาล สุขภาพ

งบประมาณ 80,000.00 บาท
7 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ใส่ใจ  - บุคลากรเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับการตรวจ ในเขต งานส่งเสริม

สุขภาพ   สุขภาพประจําปี เทศบาล สุขภาพ
งบประมาณ 20,000.00 บาท

8 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขต งานศูนย์ฯ
ผสมผสาน (เชิงรุก) งบประมาณ 100,000.00 บาท เทศบาล

9 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน  - ตรวจสุขภาพประจําปีแก่นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียน งานศูนย์ฯ
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2  แห่ง และศูนย์พัฒนา และศูนย์

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)

สงกดเทศบาลเมองบานไผ 2  แหง และศูนยพฒนา และศูนย
เด็กเล็ก 3 แห่ง  จํานวน  1,200  คน เด็กสังกัด
 - อบรมอาสาสมัครนักเรียน"พี่รักน้อง" จํานวน 40 คน เทศบาล

งบประมาณ 10,000.00 บาท
10 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา  - การอบรมฟื้นฟูการใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา อสม. ภาย งานสุขา

เพื่อสุขภาพ   - การออกตรวจประเมินร้านอาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา ในเขต ภิบาล
 - กิจกรรมการทอดซื้อน้ํามันทอดซ้ําตามชุมชนต่างๆ เทศบาล

งบประมาณ 30,000.00 บาท
11 โครงการแผงสะอาด  ตลาดน่าซื้อ  -กิจการรมการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในตลาดสด ตลาดสด งานสุขา

 - การจัดประกวดแผงสะอาด เทศบาล ภิบาล
 - กิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อน

งบประมาณ 60,000.00 บาท
12 โครงการตลาดนัดชุมชนคนบ้านไผ่  - กิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชนคนคนบ้านไผ่ บริเวณ งานสุขา

งบประมาณ 50,000.00 บาท ตลาด 4 ภิบาล
13 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ  - เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถ พนักงาน งานบริหาร

งบประมาณ 20,000.00 บาท เทศบาล งานทั่วไป
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข
หน่วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  - สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของชมรม ในเขต งานส่งเสริม

เทศบาลเมืองบ้านไผ ่ งบประมาณ 50,000.00 บาท เทศบาล สุขภาพ
15 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาล  - เพื่อจ่ายสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง ในเขต งานส่งเสริม

เมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่              งบประมาณ 650,000.00   บาท เทศบาล สุขภาพ

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
ลําดับ หน่วย

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 โ ิ ศ ์ ิ   ิ ศ ์ ิ ี ิ์ 1 ่ ้ ไ ่

ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปัญหาความยากจน

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554

1 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ  - เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง อ.บ้านไผ่
เกียรติ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 30,000.00 บาท

2 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วย  -อุดหนุนในกิจกรรมการบริจาคโลหิต 1  แห่ง อ. บ้านไผ่
ชีวิติเพื่อนมนุษย์  ของอําเภอบ้านไผ่

งบประมาณ 20,000.00 บาท

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย

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 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม  - เพื่อนําไปใช้ในการทําความสะอาดผนัง ฝ้า เพดาน โรงฆ่าสัตว์ งานสัตว

ของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาล แพทย์
งบประมาณ 3,000.00 บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พ.ศ. 2554
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย

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 โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรง  - เพื่อสําหรับใช้สํารองไฟฟ้าดับขณะ โรงฆ่าสัตว์ งานสัตว

ฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปฏิบัติงานในการฆ่าสัตว์ เทศบาล แพทย์
งบประมาณ 20,000.00 บาท

3 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังสํารองน้ํา  - เพื่อใช้สําหรับสํารองน้ําประปาไว้ใช้ โรงฆ่าสัตว์ งานสัตว
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล แพทย์

งบประมาณ 50,000.00 บาท
4 โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง  - จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขต งานส่งเสริม

บ้านไผ่   เป็นศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล สุขภาพ
งบประมาณ 100,000.00 บาท

พื้นที่ พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554

งบประมาณ 100,000.00 บาท
5 โครงการจัดซื้อโต๊ะ   - จัดซื้อโต๊ะทํางาน  5  ตัว  เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง งานส่งเสริม

งบประมาณ 10,000.00 บาท สุขภาพ
6 โครงการจัดซื้อเก้าอี้  - จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาสแตนเลส 20  ตัว 1 แห่ง งานส่งเสริม

 เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุ สุขภาพ
งบประมาณ 20,000.00 บาท

7 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  - จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  1  ชุด  เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง งานส่งเสริม
งบประมาณ 20,000.00 บาท สุขภาพ

8 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  1  ตู้  เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง งานส่งเสริม
งบประมาณ 5,000.00 บาท สุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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  โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 26 ชุมชน กอง

ผู้นําชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน สวัสดิการ

งบประมาณ 30,000.00      บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (ผป.2)

ในชุมชนทั้ง  26  ชุมชน

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมระหว่าง

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม

2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจ 4  สมาคม กอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมือง สงเคราะห์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ สวัสดิการ
บ้านไผ่ งบประมาณ 20,000.00      บาท

3  เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเป็นเงินอุดหนุนและส่งเสริมกิจกรรม เหล่ากาชาด กอง
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จังหวัด สวัสดิการ

งบประมาณ 30,000.00      บาท ขอนแก่น
4 เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรี กลุ่มสตรี กอง

สากลโลก ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านอําเภอบ้านไผ่ แม่บ้าน สวัสดิการ
งบประมาณ 10,000.00      บาท อ.บ้านไผ่

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
ลําดับ หน่วย
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 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวปรัชญา  ทั้ง 3  เขต กอง

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่งการเรียนรู้ สวัสดิการ
งบประมาณ 50,000.00      บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
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พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554พื้นที่



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา

ลําดับ หน่วย
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 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัด เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ 26  ชุมชน กอง

ปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อ สตรี สวัสดิการ
เด็กและสตรี งบประมาณ 5,000.00       บาท

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลําดับ หน่วย
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.โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนฯ

1  โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 26  ชุมชน กอง
(ถนนกินได้) ลดโลกร้อน  สวัสดิการ

งบประมาณ 20,000.00      บาท

 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
ลําดับ หน่วย
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 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน 26  ชุมชน กอง

กีฬาประชาชน ทั้ง  26 ชุมชน สวัสดิการ
งบประมาณ 280,000.00    บาท

พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

( / )

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์



แนวทางการพัฒนาที่  3.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย
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 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี  (บุญคุ้ม) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริม  26  ชุมชน กอง

บุญประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ทั้ง  26  ชุมชน สวัสดิการ
งบประมาณ 208,000.00    บาท

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้
ลําดับ หน่วย
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 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ 26  ชุมชน กอง

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผลผลิต/งบประมาณ)
ุ ุ

ในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สวัสดิการ
งบประมาณ   100,000.00    บาท

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ชุมชน 26  ชุมชน กอง
ให้เข้มแข็ง สามารถมีการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ด้านสังคม สวัสดิการ

และเศรษฐกิจของชุมชน
งบประมาณ   40,000.00      บาท

แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ประชาชน เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 26  ชุมชน กอง

ที่ด้อยโอกาส งบประมาณ   50,000.00      บาท สวัสดิการ
2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ 26  ชุมชน กอง

และปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของ ประสบปัญหาความเดือดร้อน  ยากจนและด้อยโอกาส สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ   20,000.00      บาท
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โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2555พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554



แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค  บริโภค เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้พิการ 26  ชุมชน กอง

แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม สวัสดิการ
สังคม งบประมาณ   40,000.00      บาท

4 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่น เพื่อตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตา 26  ชุมชน กอง
สายตาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ด้อยโอกาสใน แก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ยากจน และด้อยโอกาส สวัสดิการ
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณ   10,000.00      บาท

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 26   ชุมชน กอง
งบประมาณ   3,432,000.00 บาท สวัสดิการ

6 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 26   ชุมชน กอง
ที่ด้อยโอกาสในสังคม งบประมาณ   580,000.00    บาท สวัสดิการ

7 เงินทนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินทนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน ในเขต กอง

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554

7 เงนทุนการศกษาสาหรบเดกนกเรยน นกศกษา เพอจายเปนเงนทุนการศกษาสาหรบเดกนกเรยน ในเขต กอง
และผู้ด้อยโอกาส นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลฯ สวัสดิการ

งบประมาณ   50,000.00      บาท
8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทํา ในเขต กอง

ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน เทศบาลฯ สวัสดิการ
งบประมาณ   300,000.00    บาท

วัตถุประสงค ์
1.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วลัครบวงจร
2.  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

  แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
ลําดับ หน่วย
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  โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อใช้จ่ยในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการประชาชนในชุมชน 26  ชุมชน กอง

งบประมาณ   20,000.00      บาท สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
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พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554โครงการ/กิจกรรม พื้นที่



วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที ่7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ เพื่อจัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน 26  ชุมชน กอง

ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน สวัสดิการ
งบประมาณ   150,000.00    บาท

2 โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการ เพื่อจ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ 26  ชุมชน กอง
ชุมชน ชุมชน และเลือกตั้งซ่อมประธาน ทั้ง  26  ชุมชน สวัสดิการ

งบประมาณ   10,000.00      บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2554โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

3 เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการ กลุ่มเครือ กอง
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน บริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่าย ข่าย ทั้ง 2 สวัสดิการ

งบประมาณ   100,000.00    บาท กลุ่ม

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสํานึกผู้นํา  26  ชุมชน กอง

การเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่มองค์กรในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สวัสดิการ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณ   400,000.00    บาท

2 โครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชนกรรมการ 26  ชุมชน กอง
ชุมชน อสม. เกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน สวัสดิการ

งบประมาณ   70,000.00      บาท
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โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)



แนวทางการพัฒนาที่  7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กอง กอง

สวัสดิการ สวัสดิการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง  

เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GMz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจําหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 
MHz จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

512 MB มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จํานวน 1 หน่วย มี DVD-
RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า

รายละเอียดดังนี้  CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลักและมีความ

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 28,000 บาท
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เครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย



 
 
 
 

หน่วยงานอื่นๆ 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์

1. เพื่อยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
หน่วยลําดับ ้ ่ พ.ศ. 2554 พ.ศ.  2555

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์กร/หน่วยงาน  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดของกิจกรรม

วัตถุประสงค์

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 โครงการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 1. อบรมอาสาปศุสัตว์ให้ความรู้ด้านการควบคุม 26  ชุมชน สนง.
1.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปือย (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
1.2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค อําเภอบ้านไผ่
เฮโมรายิกเซพติซีเมีย 3. มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

4. ปฏิบัติงานในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์
5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
(งบประมาณได้รับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ์
จาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่)
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ลาดบ
ที่ พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ.  2555

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์

รายละเอยดของกจกรรมโครงการ / กิจกรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
หน่วย

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 โครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนก 1. อบรมอาสาปศุสัตว์ให้ความรู้ในด้านการควบคุม 26 ชุมชน สนง.

ในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (X-RAY) (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
อําเภอบ้านไผ่

4. ปฏิบัติงานในการค้นหาโรค ในทุกหลังคาเรือน
5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ์

3. มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เฝ้าระวัง และป้องกันโรคสัตว์
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์

จาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่)

3 โครงการกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทําความ 1. อบรมอาสาปศุสัตว์ให้ความรู้ในด้านการควบคุม 26 ชุมชน สนง.
สะอาดและทําลายเชื้อโรคไข้หวัดนกใน เฝ้าระวัง และป้องกันโรคสัตว์ (ในเขตเทศบาล) ปศุสัตว์
พื้นที่เสี่ยง อําเภอบ้านไผ่

4. ปฏิบัติงานทําความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

จาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ
งบประมาณส่วนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่)
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2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์
3. มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ์

โรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงหรือสงสัย 

ุ



วัตถุประสงค์    
1.   ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.   สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลําดับ หน่วย

ี่ ํ ิ ี ิ

องค์กร/หน่วยงาน  ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554
( ิ ป )

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ที 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 โครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ของราษฎรที่ประสบ อําเภอ ที่ทําการ

ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สาธารณภัยต่างๆ บ้านไผ่ ปกครอง
ประจําปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 30,000          บาท อําเภอบ้านไผ่

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดงานรัฐพิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดี อําเภอ ที่ทําการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ในสถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านไผ่ ปกครอง

งบประมาณ 20,000          บาท อําเภอบ้านไผ่
3 โครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ของราษฎรที่ อําเภอ ที่ทําการ

ของกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ประสบสาธารณภัยต่างๆ บ้านไผ่ ปกครอง
ประจําปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 50,000          บาท อําเภอบ้านไผ่
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/
(ผลผลิต/งบประมาณ)



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดิน อําเภอ ที่ทําการ

ยาเสพติดประจําปีงบประมาณ 2555 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน บ้านไผ่ ปกครอง
งบประมาณ 60,000          บาท อําเภอบ้านไผ่

ยทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทนมนษย์

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยในทุกกลุ่มอายุ
2. เพื่อส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องภิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
ลําดับ หน่วย
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 โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิต ออกรับบริจาคโลหิตในเขตอําเภอบ้านไผ่ อําเภอ ที่ทําการ

เพื่อนมนุษย์ประจําปีงบประมาณ 2555 บ้านไผ่ ปกครอง
งบประมาณ 30,000          บาท อําเภอบ้านไผ่

6 โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อําเภอ ที่ทําการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว ตามจํานวนผู้ติดเชื้อ H.I.V. บ้านไผ่ ปกครอง
ประจําปี 2555 งบประมาณ 170,000        บาท อําเภอบ้านไผ่
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(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตรท 3  การพฒนาทุนมนุษย

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555พื้นที่ พ.ศ. 2554



ลําดับ หน่วย
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 งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัด จัดตกแต่งขบวนแห่ร่วมในพิธี อําเภอ ที่ทําการ

ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2555 จัดนิทรรศการและการแสดง บ้านไผ่ ปกครอง
งบประมาณ 50,000          บาท อําเภอบ้านไผ่

8 โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  -การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอ ที่ทําการ
และของดีอําเภอบ้านไผ่ เช่น การสู่ขวัญข้าว บ้านไผ่ ปกครอง
ประจําปีงบประมาณ 2555  -การออกร้านและจัดนิทรรศการประเพณีอีสาน อําเภอบ้านไผ่

 -การประกวดธิดาบุญกุ้ม การแสดง แสง สี เสียง ฯลฯ
งบประมาณ 200,000        บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(2) เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน การจัดอบรม กิจกรรม การเพิ่มสมรรถนะบทบาท อําเภอ ที่ทําการ

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไผ่ ปกครอง
อําเภอบ้านไผ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2555



วัตถุประสงค์
         1.1  เพื่อการส่งเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล
         1.2  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้การบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม
         1.3  เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         1.4  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         1.5  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         1.6  เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสร้างวินัยคนในชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

โ  / ิ รายละเอียดของกิจกรรม ื้ ี่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลาดบ 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 โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยอุตรนคร อําเภอ กปภ.

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่
งบประมาณ 500,000          บาท

2 โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโพธิ์ชัย อําเภอ กปภ.
ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่

งบประมาณ 675,000          บาท
3 โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยก้ายหน้า อําเภอ กปภ.

ต.แคนเหนือ  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่
งบประมาณ 450,000          บาท

4 โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสมหวัง อําเภอ กปภ.
สังวาลย์ 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่

งบประมาณ 650,000          บาท

โครงการ / กิจกรรม

งานประปาเส้นท่อ ซอยอุตรนคร ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโพธิ์ชัย

ต.แคนเหนือ  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

รายล เอยดของกจกรรม พืนที พ.ศ. 2554
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยก้ายหน้า
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จ.ขอนแก่น

งานประปาเส้นท่อ ซอยสมหวังสังวาลย์ 1 
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

พ.ศ. 2555



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย
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 โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ อําเภอ กปภ.

ถนนเอี่ยมประเสร็จ  ต.ในเมือง บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่
อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น งบประมาณ 200,000          บาท

6 โครงการงานขยายเขต  ซอยรุ่งอรุณ ม.7 อําเภอ กปภ.
บ้านเก่าน้อย  ต.ในเมือง บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่
อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น งบประมาณ 160,407          บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

งานขยายเขต  ซอยรุ่งอรุณ ม.7 บ้านเก่าน้อย  
ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเอี่ยมประเสร็จ  ต.ในเมือง
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วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมสนบสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งภายในและนอกระบบครอบคลุม
2.  การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หน่วย

ดําเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์กร/หน่วยงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา วิชาการ
1. จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1. คัดเลือกผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียน ภายในเขต สพป.
ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 210 โรงเรียน เทศบาลเมือง ขอนแก่น

2. ประกวด(ตัดสิน) ผลงาน 110 กิจกรรม บ้านไผ่ เขต 2
3. นําเสนอผลงานของครูและนักเรียนในระดับภูมิภาค
4. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 400,000        บาท
2. การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจําปีการ 1. ประชุมเตรียมการดําเนนิกิจกรรม ภายในเขต สพป.
ศึกษา 2555 2. จัดการคัดเลือกและแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลเมือง ขอนแก่น

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี กีฬา 6 ชนิด บ้านไผ่ เขต 2
3. สรุปรายงานผล

งบประมาณ 300,000        บาท
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