
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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คํานํา 
 
  แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน  ที่จัดทําขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด  ภายในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ทําให้การดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น       
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

  คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สําเร็จได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทําให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์  คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทําแผนของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงมาโดยตลอด 
 
 

                                                      คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
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ส่วนที่1 
 บทนาํ 

   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง     
      การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 -  บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการ   
    ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2556 
 
 
 
 

 
 



 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

1

บทนํา 
 
               เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
จริงของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการ
ดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้น แผนการ
ดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ทําให้
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
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  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

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

 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนินงาน  เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและ
การประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ 
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
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 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

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 และส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

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   
  ดําเนินดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2556 
        1. งบกลาง 

2. สํานักปลัดเทศบาล 
        3. กองวิชาการและแผนงาน 
        4. กองคลัง 
        5. กองช่าง 
        6. กองการศึกษา 
        7. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
        8. กองสวัสดิการสังคม 
        9. หน่วยงานอืน่ๆ 
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 11 5.02 445,000.00           1.11  สํานักปลัดฯ,  กองวิชาการ,
   กองการศึกษา,  กองสวัสดิการฯ

รวม 11 5.02 445,000.00          1.11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้ 11 5.02 3,690,300.00         9.20 กองช่าง, กองการศึกษา
มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ 17 7.76 1,969,900.00         4.91 สํานักปลัดฯ,
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองคลัง
ในท้องถิ่น กองสวัสดิการฯ
2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 2 0.91 140,000.00           0.35 สํานักปลัดฯ

กองการศึกษา
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 3.20 743,200.00           1.85  กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ
รวม 37 16.89 6,543,400.00       16.31

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการยุทธศาสตร์ / แนวทาง

4
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อม 7 3.20 565,000.00           1.41  กองวิชาการฯ
ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กองการศึกษา
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาการ 57 26.03 16,878,100.00       42.08 กองการศึกษา,
ให้บริการทางสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 4.57 3,001,000.00         7.48  สํานักปลัดฯ,  กองการศึกษา

กองสวัสดิการฯ
รวม 74 33.79 20,444,100.00      50.97

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานใน
ทุกระบบ  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 22 10.05 1,849,100.00         4.61 กองการศึกษา
ครอบคลุมทุกช่วงวัย
4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5 2.28 1,700,000.00         4.24 กองการศึกษา

รวม 27 12.33 3,549,100.00       8.85
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 5 2.28 380,000.00           0.95 กองสวัสดิการฯ
5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและบริการ 7 3.20 510,000.00           1.27 กองสาธารณสุขฯ
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กองสวัสดิการฯ

รวม 12 5.48 890,000.00          2.22

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยดําเนินการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ

(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย  สะดวก    3 1.37 138,000.00           0.34 สํานักปลัดฯ, กองช่าง
รวดเร็วและครบวงจร กองสวัสดิการฯ
6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 7 3.20 525,000.00           1.31 กองวิชาการฯ, กองคลัง
  กองสวัสดิการฯ

รวม 10 4.57 663,000.00          1.65
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 2.74 1,750,000.00         4.36 สํานักปลัดเทศบาล
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กองวิชาการฯ
7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบ 6 2.74 910,000.00           2.27 สํานักปลัดฯ, กองวิชาการฯ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กองคลัง
7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 36 16.44 4,916,300.00         12.26 สํานักปลัด,กองวิชาการ,กองคลัง

กองช่าง,กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการฯ

รวม 48 21.92 7,576,300.00       18.89
รวมทั้งสิ้น 219 100.00 40,110,900.00      100.00

(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ

6
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 1 0.46 650,000 1.62 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 0.46 650,000 1.62
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 1 0.46 240,000 0.60 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 0.46 240,000 0.60
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการ 1 0.46 410,000 1.02 สํานักปลัดเทศบาล
      บ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   

รวม 1 0.46 410,000 1.02
รวมทั้งสิ้น 3 1.37 1,300,000   3.24

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
งบกลาง   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

7



8

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข
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 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลฯ กอง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขฯ
การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจการ (งบกลาง)
การบําบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่ประชาชนทุก
กลุ่มวัยใน เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดย สปสช. จะสนับ
สนุนงบประมาณ 40 บาท ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ (40 บาท x จํานวนประชากรกลางปี) โดย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องสมทบเงินอย่างน้อยร้อยละ
50 ของจํานวนที่ สปสช.จะสนับสนุนให้   

งบประมาณ 650,000.00 บาท

             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (ผป.2)
งบกลาง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

(ผลผลิต / งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

8



9

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

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 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต กอง

ที่ด้อยโอกาสในสังคม ที่ด้อยโอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร 26 ชุมชน (งบกลาง)
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน40 คนๆละ 500 บาท/เดือน 

งบประมาณ 240,000.00 บาท

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดและมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
(2)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(3)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 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน สํานักปลัดฯ

และระดับปริญญาโท ประเทศ (งบกลาง)

คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างของ อปท.

งบประมาณ 410,000.00    บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปัญหาความยากจน

ปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาได้ทั้งของ
รัฐหรือเอกชน หลักสูตรต่างๆ  กว้างขวางมากขึ้น ผู้รับทุน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ    
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1   การส่งเสริมให้องค์ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม 2 0.91 60,000.00            0.15 สํานักปลัดฯ
       ในการพัฒนาท้องถิ่น

รวม 2 0.91 60,000.00           0.15
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ 15 6.85 1,138,000.00        2.84 งานป้องกันฯ/เทศกิจ
     รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 1 0.46 110,000.00           0.27 สํานักปลัดฯ

รวม 16 7.31 1,248,000.00      3.11
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 1.37 135,000.00           0.34 สํานักปลัดฯ
    

รวม 3 1.37 135,000.00         0.34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย สะดวก 1 0.46 10,000.00            0.02 สํานักปลัดฯ

      รวดเร็วและครบวงจร
รวม 1 0.46 10,000.00           0.02

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  1 0.46 30,000.00            0.07 สํานักปลัดฯ
      โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบ 2 0.91 55,000.00            0.14 สํานักปลัดฯ
      บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 4 1.83 498,700.00           1.24 สํานักปลัดฯ

รวม 7 3.20 583,700.00         1.46
รวมทั้งสิ้น 29 13.24 2,036,700.00      5.08

(ผป.1)
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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(ผป.2)

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 โครงการอุดหนุนชมรมข้าราชการบําหน็จ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณ ภายในเขต สํานักปลัดฯ

บํานาญ บ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ เทศบาลฯ
งบประมาณ 50,000.00      บาท

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ภายในเขต สํานักปลัดฯ
งบประมาณ 10,000.00      บาท เทศบาลฯ

(ผลผลิต/งบประมาณ)

                 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่

พ.ศ. 2556
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
3. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทา  ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่ทันสมัย  และมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

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 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสา ในเขต สํานักปลัดฯ

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    เทศบาล งานป้องกันฯ
ประจําปี 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด การประชุม
ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น

งบประมาณ 15,000.00      บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานป้องกันฯ
ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการทํากิจกรรม

งบประมาณ 13,500.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

ถึงเดือน กันยายน 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  

พ.ศ. 2555

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจําปี2556
จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2555  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.จ่ายเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิก

ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ําดื่ม ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์

พ.ศ. 2556
พื้นที่
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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.
3 โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเพิ่ม ในเขต สํานักปลัดฯ

ประสิทธภาพในการป้องกันและบรรเทา เทศบาล งานป้องกันฯ
สาธารณภัยและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามระเบียบกระทรวง
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มหาดไทยฯ

งบประมาณ 550,000.00    บาท

4 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศกาลฯ โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. เทศบาล งานป้องกันฯ

ที่ร่วมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล  ประจําปี 2556 (ปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์)

งบประมาณ 90,000.00      บาท

5 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขต สํานักปลัดฯ

(กู้ชีพ/กู้ภัย) เทศบาล งานป้องกันฯ

งบประมาณ 90,000.00      บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

มีคําสั่งใช้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ
สําหรับสมาชิก อปพร.กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีคําสั่ง ใช้สมาชิกอปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือ

มหาดไทยฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

สําหรับสมาชิก อปพร.กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามระเบียบกระทรวง
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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.
6 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ในเขต สํานักปลัดฯ

ป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาล งานป้องกันฯ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ  

งบประมาณ 400,000.00    บาท
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัคร ในเขต สํานักปลัดฯ

ป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาล งานป้องกันฯ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ

งบประมาณ 150,000.00    บาท
8 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข ในเขต สํานักปลัดฯ

ปัญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย เทศบาล งานป้องกันฯ
กับโครงการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้าย

งบประมาณ 30,000.00      บาท
9 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน ในเขต สํานักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขต เทศบาล งานป้องกันฯ
เทศบาล และในชุมชน 26  ชุมชน กับโครงการ

งบประมาณ 10,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสา

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร  แบบพิมพ์และค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
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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.
10 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์  ในเขต สํานักปลัดฯ

2 จังหวะ  บาโซ่ยาวไม่เกิน  20  นิ้ว  จํานวน  3  เครื่อง เทศบาล งานป้องกันฯ
งบประมาณ 33,000.00      บาท

11 โครงการจัดซื้อไดโว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโวขนาดท่อ  2  นิ้ว  กําลังไฟฟ้า ในเขต สํานักปลัดฯ
550 w  แรงดันไฟฟ้า 220 v สวิทซ์  ลูกลอยตัดอัตโนมัติ เทศบาล งานป้องกันฯ
จํานวน  4  เครื่อง

งบประมาณ 15,000.00      บาท
12 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง  วิทยุ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ขนาดกําลังส่ง  ในเขต สํานักปลัดฯ

5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอร์รี่ เทศบาล งานป้องกันฯ
1 ก้อน เสายาง  เหล็กพับ  จํานวน  5  เครื่อง

งบประมาณ 60,000.00      บาท
13 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จํานวน  1  รุ่น  ในเขต สํานักปลัดฯ

วินัยจราจร  ประจําปี เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ เทศบาล งานเทศกิจ
เครื่องดื่ม  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

งบประมาณ 50,000.00      บาท
14 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่าย ในเขต สํานักปลัดฯ

บนถนน  ทางเท้าและการจราจร สินค้าบนถนน  ทางเท้าและจราจร เช่น ค่าจัดทําเอกสาร เทศบาล งานเทศกจิ
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทําป้ายประชาสัมพันธ์  ทําป้าย
จุดผ่อนผัน  ทําป้ายจราจร  ซื้อสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน 
และจราจร   รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ 200,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาด 3 แรงม้า ขับเคลื่อน
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17
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.
15 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขต สํานักปลัดฯ

และสามล้อรับจ้าง เทศบาล งานเทศกิจ
เครื่องดื่ม  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

งบประมาณ 100,000.00    บาท
แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา
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 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ ในเขต สํานักปลัดฯ

เพื่อเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  50,000 บาท  อําเภอ เทศบาล งานป้องกันฯ
บ้านไผ่ 30,000 บาท จังหวัดขอนแก่น  30,000 บาท

งบประมาณ 110,000.00    บาท

วัตถุประสงค์
1. เพือเป็นการเทิดพระเกียรติเนืองในวโรกาส 5 ธันวาคมมหาราช  และ 12  สิงหาคมมหาราช
2. เพือสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปี 2556  และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
3. เพือเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับกาลที 5  ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตังตําบลท่าฉลอมขึนเป้นสุขาภิบาล
     หัวเมืองแห่งแรก  เมือวันที  18  มีนาคม  2448  ถือเป็นจุดกําเนิดของการปกครองส่วนท้องถินครังแรกในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาท ี3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
ลําดับ หน่วย
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 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ภายในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล
งบประมาณ 100,000.00    บาท

พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ

พ.ศ. 2555

และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือใช้ในการประดับตกแต่ง 

พ.ศ. 2555
พื้นที่

พื้นที่
ค่าจัดซือธง ธิงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จํานวน  1  รุ่น  
เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ

(ผลผลิต/งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2556
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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 อ.บ้านไผ่ สํานักปลัดฯ

งบประมาณ 20,000.00      บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยในวันที่  18 มีนาคม ของทุกปี ภายในเขต สํานักปลัดฯ

งบประมาณ 15,000.00      บาท เทศบาล

วัตถุประสงค์    
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
2. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย 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 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล    ในเขต สํานักปลัดฯ

เทศบาล งานเทศกิจ
งบประมาณ 10,000.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว

พ.ศ. 2555
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

จังหวัดขอนแก่น"
ตามโครงการ "รัฐพิธี ประจําปี 2556 อําเภอบ้านไผ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่
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 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดและมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
(2)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
(3)เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเป็นตวัอย่างให้แก่ผู้อื่นปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป(สมาชิก ภายในเขต สํานักปลัดฯ

สภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น,สส.,สว.,สจ.)เช่นค่าตอบแทน เทศบาล
คณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าเอกสาร 
ค่าถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

งบประมาณ 30,000.00      บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ลําดับ หน่วย
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 โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้  พัฒนา เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร ภายใน สํานักปลัดฯ

ทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหาร เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ประเทศและ
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน และพนักงานจ้าง   ทังในประเทศและนอกประเทศ โดยมี ต่างประเทศ
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถานที    

ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าตัวเครืองบิน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ

งบประมาณ 50,000.00      บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่

พ.ศ. 2555

สิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก 
ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556
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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.
2 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา เทศบาล สํานักปลัดฯ

ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ เมืองบ้านไผ่
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ 5,000.00       บาท

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 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ภายใน สํานักปลัดฯ

และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สํานักงาน
เทศบาล

ต.ร.ม. และจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

งบประมาณ 427,200.00    บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เทศบาล สํานักปลัดฯ

งบประมาณ 15,000.00      บาท เมืองบ้านไผ่
3 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้   จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  ระดับ 3-6  จํานวน  7  ชุด เทศบาล สํานักปลัดฯ

งบประมาณ 52,500.00      บาท เมืองบ้านไผ่
4 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  ระดับ 7-8  เทศบาล สํานักปลัดฯ

จํานวน  1 ชุด เมืองบ้านไผ่
งบประมาณ 4,000.00       บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ทั้งหมดในอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 1,820 
ห้องประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง รวมถึงห้องน้ํา ห้องสุขา

(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล
หลังใหญ่ทั้งชั้นบน-ชั้นล่างและอาคารกองการศึกษาชั้นบน

โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุกวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

พื้นที่
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 1 0.46 25,000.00              0.06 งานนิติการ/กองวิชาการ ฯ

รวม 1 0.46 25,000.00             0.06
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.1  ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ 5 2.28 285,000.00             0.71 งานบริการและเผยแพร่ฯ/
      ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

รวม 5 2.28 285,000.00           0.71
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.2  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 4 1.83 435,000.00             1.08 งานบริการข้อมูลข่าวสารฯ

รวม 4 1.83 435,000.00           1.08
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการ 1 0.46 180,000.00             0.45 งานวิเคราะห์ฯ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบการบริหาร 1 0.46 20,000.00              0.05 งานบริการและเผยแพร่ ฯ
กิจการบ้านเมืองที่ดีและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 4 1.83 195,000.00             0.49 กองวิชาการ ฯ

รวม 6 2.74 395,000.00           0.98
รวมทังสิน 16 7.31 1,140,000.00        2.84

หน่วยดําเนินการ

                                        บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ
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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 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมาย เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้    ในเขต กอง

ควรรู้   ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เทศบาลฯ วิชาการฯ
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์ งานนิติการ
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

งบประมาณ 25,000.00    บาท

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(ผป.2)

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
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วัตถุประสงค์    
1.  ยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ WiFi เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ ์Wifi พร้อม ในเขต งานบริการ

จัดทําป้ายจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi ตามแบบที่ เทศบาลฯ และ
เทศบาลกําหนด พร้อมติดตั้ง เผยแพร่ ฯ

งบประมาณ 20,000.00    บาท
2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ ในเขต งานบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขต วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ เทศบาลฯ และ
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ ฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
งบประมาณ 50,000.00    บาท

3 โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน ในเขต งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 เครื่อง เทศบาลฯ และ

งบประมาณ 85,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ
4 โครงการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ ในเขต งานบริการ

จัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ ฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 50,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์บริการ ICT เทศบาลเมือง ในเขต งานบริการ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลฯ และ

งบประมาณ 80,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาทุนมนุษย์

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุประสงค์    
1.   พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
2.    พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถินอย่างมีคุณภาพและทัวถึง

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 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเชื่อม ในเขต งานบริการ

ต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น เทศบาลฯ และ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ เผยแพร่ ฯ
(LAN : UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย (Wireless Lan Card) 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( Wireless  Access  
point)   อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์
ที่จําเป็นอื่น โดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุม
ทุกกอง/ฝ่าย ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และจุดให้บริการของเทศบาลฯ 

งบประมาณ 25,000.00    บาท
2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์, ในเขต งานบริการ

และผลงานของเทศบาลฯ   แผ่นปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์ รายงานผล เทศบาลฯ และ
การดําเนินงานของเทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เผยแพร่ ฯ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

งบประมาณ 370,000.00  บาท
3 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่ และอบรมให้ความรู ้ ในเขต งานบริการ

ในชุมชน  ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  เทศบาลฯ และ
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์ เผยแพร่ ฯ
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม      

งบประมาณ 40,000.00    บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2556
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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.
4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการ ในเขต งานบริการ

สารสนเทศฯ ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เทศบาลฯ และ
งบประมาณ 25,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

วัตถุประสงค์    
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 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมี ในเขต งาน

มีส่วนร่วม ส่วนร่วม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง เทศบาลฯ วิเคราะห์ฯ
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม/ประชุม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

งบประมาณ 180,000.00  บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พื้นที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555
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 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 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ ในเขต งานบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เทศบาลฯ และ
ในองค์กร อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ ฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
งบประมาณ 20,000.00    บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เทศบาลฯ งาน

ท้องถิน  ท้องถิน รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ วิเคราะห์ฯ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ 
ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

งบประมาณ 30,000.00    บาท
2 โครงการจัดทําระบบบริหารงานบุคคล เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหาร เทศบาลฯ งานบริการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
งบประมาณ 80,000.00    บาท เผยแพร่ ฯ

3 โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลเป็น เทศบาลฯ งานบริการ
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ชนิด SLR แบบ CMOS และ
sensor ความละเอียดของภาพนิงไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิก- เผยแพร่ ฯ
เซล มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัวบันทึกวิดีโอความละเอียด
สูงสุดFull HD 1080p 30fps  มี จอภาพชนิด LCD ขนาด 
ไม่น้อยกว่า3.0 นิว เชือมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าUSB 
2.0 มีแบตเตอรีชนิดRechargeableอย่างน้อยจํานวน 1ก้อน

งบประมาณ 35,000.00    บาท

พ.ศ. 2556
พื้นที่

พ.ศ. 2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555

พื้นที่
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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.
4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือ เทศบาลฯ งานบริการ

ระบบเครือข่าย ข่าย เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิด เผยแพร่ ฯ
ขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances 
เช่นFirewall, Network Devices ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ,
ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดง
ผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้  มีระบบการเข้า
รหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตาม
มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า  สามารถเก็บ Log
File ในรูปแบบSyslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch,
Firewall, VPN,Server เป็นต้น ได้  สามารถบริหารจัดการ
อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line  
Interface และ Secure  Shell (SSH) ได้ สามารถจัดเก็บ 
log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยได้
รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ
log file ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1- 
2552) เป็นต้น สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back
 up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น   

งบประมาณ 50,000.00    บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนเงิน ร้อยละของ หน่วยงานที่
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 0.46 158,400.00       0.39 กองคลัง
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

รวม 1 0.46 158,400.00     0.39
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 2 0.91 5,000.00          0.01 กองคลัง

รวม 2 0.91 5,000.00         0.01
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 0.46 25,000.00        0.06 กองคลัง
      และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของรัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเทศบาล 8 3.65 204,900.00       0.51 กองคลัง

รวม 9 4.11 229,900.00     0.57
รวมทั้งสิ้น 12 5.48 393,300.00     0.98

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
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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 ในเขต กองคลัง

ตลาดสดเทศบาลฯ เทศบาล1 จํานวน 2 อัตรา เทศบาลฯ
งบประมาณ 158,400.00       บาท (ตลาดสด)

    วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                      
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
2.  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
3.  เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์

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 ในเขต กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากร ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาลฯ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ งบประมาณ 3,000.00          บาท

2 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เพื่อจ้างเหมาค่าประชาสัมพันธ์การชําระภาษี และ ในเขต กองคลัง
การชําระภาษีประจําปี ทางสื่อวิทยุ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางคลื่นวิทยุชุมชนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ เทศบาลฯ
เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ งบประมาณ 2,000.00          บาท

(ผป.2)              แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที่

พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
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 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
2. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนด และบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน ให้มีทักษะ ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของรัฐ
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 โครงการอุดหนุนการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ของ อบต. กองคลัง

และค่าใช้จ่ายในการอํานวยการและ อปท. ระดับอําเภอบ้านไผ่ แคนเหนือ
ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจ้ดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ ประจําปี 2556 งบประมาณ 25,000.00        บาท

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 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บเงินค่าบริการ ในเขต กองคลัง

จัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 2 อัตรา เทศบาลฯ
งบประมาณ 79,200.00        บาท

2 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี ในเขต กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน หรือปรับปรุงแผนที่ภาษี เทศบาลฯ
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.

งบประมาณ 10,000.00        บาท
3 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เทศบาลฯ กองคลัง

งบประมาณ 4,000.00          บาท

พื้นที่
พ.ศ. 2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2556รายละเอียดของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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.
4 โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ จัดซือเครืองปรับอากาศแบบติดตัง มีความสามารถ เทศบาลฯ กองคลัง

ในการทําความเย็นไม่ตํากว่า 30000 BTU ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-
2545 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 จํานวน 1 เครือง

งบประมาณ 37,300.00        บาท
5 โครงการจัดซือโทรทัศน์สี จัดซือโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาลฯ กองคลัง

40 นิว รายละเอียด ดังนี
 - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920x1080 พิกเซล
 - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
 - ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ตํากว่า 450 cd/m2

 - ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ตํากว่า 1000:1
 - ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบ
สนอง (Response Time) ขันตํา 8 มิลลิวินาที (ms)
 - ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
 - ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครือง

งบประมาณ 17,000.00        บาท
6 โครงการจัดซือเครืองสแกนเนอร์ จัดซือเครืองสแกนเนอร์ รายละเอียด ดังนี เทศบาลฯ กองคลัง

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
4,800x4,800 dpi
 -สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาดA4
 - มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 
หรือดีกว่า

งบประมาณ 3,000.00          บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ หน่วย
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.
7 โครงการจัดซือเครืองวัดระยะด้วย เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร ์ เทศบาลฯ กองคลัง

แสงเลเซอร์  รายละเอียด ดังนี
 - ระดับเลเซอร์ เลเซอร์คลาส 2
 - ระยะการวัดไม่น้อยกว่า 0.05-50 เมตร
 - แบตเตอรีไม่น้อยกว่า 1.5 โวลล์
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ก.53 มม.Xย.100 มม.Xส.32มม.
 - หน่วยการวัด เมตร/ซม.
 - ความแม่นยําในการวัด บวก/ลบ 1.5 มม.

งบประมาณ 8,000.00          บาท
8 โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 120 ซีซี เทศบาลฯ กองคลัง

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที มอก.2350-2551ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์
และค่าจดทะเบียน

งบประมาณ 46,400.00        บาท

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ 10 4.57 3,590,300.00         8.95 กองช่าง
     ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

รวม 10 4.57 3,590,300.00       8.95
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก 1 0.46 38,000.00             0.09 กองช่าง
      รวดเร็วและครบวงจร

รวม 1 0.46 38,000.00           0.09
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัตงานของเทศบาล 2 0.91 211,200.00           0.53 กองช่าง

รวม 2 0.91 211,200.00          0.53
รวมทั้งสิ้น 13 5.94 3,839,500.00       9.57

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

กองช่าง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ
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(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
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.
1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณ ในการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัด ในเขต กองช่าง

และบําบัดน้ําเสียชุมชน น้ําเสียชุมชน ตามหนังสือที่ ขก 0013.2/25816 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2555 เรื่อง แจ้งมติ เทศบาลฯ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ประจําปีงบประมาณ  2556 วงเงินงบประมาณ  โครงการ 
21,434,200.-บาท  อุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน  19,290,000.-บาท ท้องถิ่นสมทบงบประมาณ 
2,143,400.-บาท

งบประมาณ 2,143,400.00 บาท
2 โครงการจัดทําป้ายชื่อถนน ซอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชื่อถนน ซอย ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน ในเขต กองช่าง

ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง 57 ป้าย รายละเอียดดังนี้ ขนาดป้าย 0.30x0.60 เมตร  ความสูงของเสา 2.00  เมตร    เทศบาลฯ
บ้านไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กําหนด 

งบประมาณ 200,000.00    บาท
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ  ด้านทิศใต้  โดยเริ่มจาก ชุมชน กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ ถนนเจ้าเงาะ ไปทางทิศใต้  โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร  ยาวประมาณ เจ้าเงาะฯ
ด้านทิศใต้(ชุมชนเจ้าเงาะ) 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร  พื้นทางเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

พื้นที่โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

กองช่าง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
         แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ลําดับ หน่วย
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.

บดอัดแน่น  ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อมก่อสร้าง  ท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3  
ขนาด Ø 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ พักยาวประมาณ 
100.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  

งบประมาณ 346,000.00    บาท
4 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ตังแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลัง ชุมชน กองช่าง

ค.ส.ล.ตังแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ ไป โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ท่อ ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3   ขนาด Ø 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ สมประสงค์
ถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ รวมบ่อพักยาวประมาณ 69.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด 
งบประมาณ 208,000.00    บาท

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริมจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกที 2 ชุมชน กองช่าง
ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาวประมาณ  42.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  บ้านไผ่เก่า
ด้านทิศตะวันออก  ซอยแยกที 2 หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร  พืนทางเดิมบดอัดแน่น  ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
(ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด   

งบประมาณ 55,200.00     บาท
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริมจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกที 1 ชุมชน กองช่าง

ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้านทิศ ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 63.00  เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. บ้านไผ่เก่า
ตะวันออก ซอยแยกที 1 ตรงข้าม ไม่น้อยกว่า  157.50  ตารางเมตร  พืนทางเดิมบดอัดแน่น  ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ   
มัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด     

งบประมาณ 82,700.00     บาท
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริมจากซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ไปทางทิศ ชุมชน กองช่าง

ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ตะวันตก ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 2.50  เมตร  ยาวประมาณ 24.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร บ้านไผ่เก่า
หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมบดอัดแน่น  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  

งบประมาณ 35,000.00     บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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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.
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  2.50 เมตร  ยาวประมาณ  50.00  เมตร  ในเขต กองช่าง

ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  125.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น เทศบาลฯ
(ด้านทิศใต้) ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียด

งบประมาณ 70,000.00     บาท
9 ค่าขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล   ตามที่การไฟฟ้าอําเภอบ้านไผ ่ ในเขต กองช่าง

แจ้งรายละเอียด  ให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ
งบประมาณ 300,000.00    บาท

10 ค่าขยายเขตประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   ตามที่การประปาอําเภอบ้านไผ่  ในเขต กองช่าง
แจ้งรายละเอียด  ให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ เทศบาลฯ

งบประมาณ 150,000.00    บาท

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการในหน่วยงาน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

ต.ค.พ.ย ธ.ค.ม.ค.ก.พ มี.ค.เม.ยพ.ค มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท  คุณลักษณะ เทศบาลฯ กองช่าง

ข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) ดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 แรงม้า  ปริมาตร   
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  30 ซีซี  พร้อมใบมีด

งบประมาณ 38,000.00     บาท

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์
1.1  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 โครงการจัดซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบสําหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน  จํานวน  4  ป้าย  เทศบาลฯ กองช่าง

กระพริบสําหรับติดท้ายรถปฏิบัติงานคุณลักษณะ  ดังนี้  แหล่งกําเนิดแสงใช้หลอด LED  ใช้หลอดสีเหลือง  จํานวนไม่น้อยกว่า 480 
หลอด  แสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายลูกศรซ้าย  และลูกศรขวา  การกระพริบมี 3 แบบ คือ 
(1) การกระพริบลูกศรซ้าย  (2) การกระพริบลูกศรขวา (3) การกระพริบ 2 ลูกศร  พร้อมรีโมท  
ควบคุม  สามารถปรับอัตราการกระพริบ 2 ระดับ คือ ช้าและเร็ว  หลอดฟูออเรสเซนต์ มอก.
ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120 ซม.

งบประมาณ 132,000.00    บาท
2 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาด อาคารกองช่าง/งานป้องกันฯ/ เทศบาลฯ กองช่าง

กองช่าง.งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ, งานเทศกิจฯ อาคารห้องประชุมเล็ก จํานวน 1 อัตรา 
ห้องประชุมเล็ก งบประมาณ 79,200.00     บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)
พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
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(ผป.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2 0.91           140,000.00 0.35 กองการศึกษา

รวม 2 0.91          140,000.00 0.35
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง 1 0.46 100,000.00          0.25 กองการศึกษา
     และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม
2.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 1 0.46 30,000.00            0.07 กองการศึกษา
2.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา 1 0.46 40,000.00            0.10 กองการศึกษา

รวม 3 1.37 170,000.00         0.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2 0.91 280,000.00          0.70 กองการศึกษา
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาให้บริการทางสาธารณสุข 15 6.85 13,421,800.00      33.46 กองการศึกษา
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 2.74 2,650,000.00        6.61 กองการศึกษา

รวม 23 10.50 16,351,800.00     40.77

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนิน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ  และส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 22 10.05 1,849,100.00        4.61 กองการศึกษา
4.2 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5 2.28 1,700,000.00        4.24 กองการศึกษา

รวม 27 12.33 3,549,100.00       8.85
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ ระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1 0.46           400,000.00 1.00 กองการศึกษา

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 4 1.83         1,130,400.00 2.82 กองการศึกษา
รวม 5 2.28 1,530,400.00       3.82

รวมทั้งสิ้น 60 27.40 21,741,300.00     54.20

                         บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนิน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินการ

(ผป.1)
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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 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ในเขต กอง

เมืองบ้านไผ่ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง เทศบาลฯ การศึกษา
ภายนอกและภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

งบประมาณ 100,000.00       บาท

2 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ในเขต กอง
และเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เทศบาลฯ การศึกษา

ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ
ตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายสําหรับคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ฯลฯ

งบประมาณ 40,000.00         บาท

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
ผป.2

หน่วย
ดําเนินการ

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

พื้นที่
พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2555

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

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

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 โครงการสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า 10 หัวก๊อก โรงเรียน กอง

10 หัวก๊อก สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ขนาดความยาวกว้าง 80 ซม. ความยาว 6 เมตร เทศบาล2 การศึกษา
อนุบาลสาธิตฯ และความสูง 80 ซม. อนุบาล

งบประมาณ 100,000.00       บาท สาธิตฯ
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 โรงเรียน ๆ ในเขต กอง

ยาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา ละ10,000 บาท  จํานวน 2 แห่ง รวม 20,000  บาท ค่าวัสดุ เทศบาลฯ การศึกษา
เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์
ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ละ 1 คนๆละ 2,000  บาท  และค่าพัฒนาครู
แกนนําของโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000  
บาท จํานวน 2 โรงเรียน รวม 6,000  บาท

งบประมาณ 30,000.00         บาท

พ.ศ.2556

โครงการ/กิจกรรม
ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

พ.ศ.2556รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่  2.4  เพิ่มประสิทธภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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 โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ ในเขต/นอก กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าใบ เทศบาลฯ การศึกษา
ประกาศนียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

งบประมาณ 40,000.00         บาท

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับการศึกษา  ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
3. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 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 ค่าวัสดุตกแต่ง ใน/นอก กอง

ร้านนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ เงินรางวัล ของรางวัลค่าดอกไม้ เขต การศึกษา
ธูป เทียน ค่าพิธีการ ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ เทศบาลฯ
ต่างๆ ฯลฯ เป็นค่าเงินรางวัล การประกวด กิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทานการ
ประกวดร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ ค่าจ้างเหมา
เวที เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งร้านนิทรรศการ 
เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าตอบแทนคณะกรรม
การ ตัดสินการประกวด ฯลฯ

งบประมาณ 200,000.00       บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์

พ.ศ.2556

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 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.
2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ในเขต กอง

เพื่อสู่ประชาคมอาเซี่ยน และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์อาหาร เทศบาล การศึกษา
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม และ
ประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุ
ผลิตสื่อ การเรียนการสอนและนวัตกรรม ทางการศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสําหรับนักเรียน และ
พนักงานครู พนักงานเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ 80,000.00         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 ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาฯลฯ

งบประมาณ 30,000.00         บาท
2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุด นอกเขต กอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ นักกีฬา ค่าอาหาร คา่พาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา เทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

งบประมาณ 80,000.00         บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2556พ.ศ.2555หน่วย

ดําเนินการ
พื้นที่

รายละเอียดของกจิกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่
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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 ในและนอก กอง

และประชาชน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทําการ เขตเทศบาล การศึกษา
นอกเวลา ค่าจัดทําสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม
ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าชุดนักกีฬาสํารอง ค่าอาหาร
สําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

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

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทําการ เทศบาล การศึกษา
นอกเวลา ค่าจัดทําสนาม ค่าเกียรติบัติ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าเข้าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าชุด
นักกีฬาสํารอง ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 50,000.00         บาท
5 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ในเขต กอง

ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทําการ เทศบาลฯ การศึกษา
นอกเวลา ค่าจัดทําสนามและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล
ตาสตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าเครื่องดื่ม
น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าชุดนักกีฬา  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 70,000.00         บาท

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)
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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 ค่าอาหารทําการ นอกเขต การศึกษา
นอกเวลา ค่าวัสดุ จัดทําสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม เทศบาล
ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสําหรับ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 50,000.00         บาท
7 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ในและ กอง

ไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่ง ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ นอกเขต การศึกษา
ประเทศไทย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนามค่าเช่าและเตรียม เทศบาล

สนาม ค่าเกียรติบัตร  ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าชุด
นักกีฬา ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน ฯลฯ

งบประมาณ 15,000.00         บาท
8 โครงการส่งเสริมพนักงานครู เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเวช ในและ กอง

พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร นอกเขต การศึกษา
ทําการนอกเวลา ในการส่งพนักงานเทศบาลพนักงานครู เทศบาล
พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันขึ้น

งบประมาณ          10,000.00  บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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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.
9 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตาม ในเขต กอง

โรงเรียนเทศบาล โครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน เทศบาล การศึกษา
สังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6,เงินรายได้
ระดับมัธยมศึกษา) ของจํานวนเด็กนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2555
จํานวน 200 วัน  อัตราคนละ 13 บาท

งบประมาณ      2,506,400.00 บาท
10 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ในเขต กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาล การศึกษา
ปฐมวัยทั้ง3 ศูนย์ ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน280 วัน
อัตราคนละ 13 บาท ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2555

งบประมาณ 1,084,800.00     บาท
11 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ในเขต กอง

สังกัดเทศบาล ฯ โรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงินอุดหนุนอนุบาล-ป.6,เงินรายได้ เทศบาล การศึกษา
ม.1-ม.3 )ภาคเรียนที่2/2555 จํานวน 140 วัน
และภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 120 วัน .

งบประมาณ 1,754,600.00     บาท
12 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน ในเขต กอง

สังกัดสพฐ. สังกัดสพฐ. จํานวน 260 วันสําหรับเด็กเล็กถึงชั้นป.6ภาคเรียน เทศบาล การศึกษา
ที่2/2555 จํานวน 140 วัน และภาคเรียนที่1/2556 
จํานวน 120 วัน

งบประมาณ 2,881,100.00     บาท
13 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ในเขต กอง

เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง3ศูนย์ จํานวน 280วัน เทศบาล การศึกษา
งบประมาณ 584,100.00       บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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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.
14 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล ในเขต กอง

และเมืองพัทยา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนอก การศึกษา
ให้กับเทศบาลเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันจํานวน30,000 บาท เทศบาล
อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา30,000 บาท
อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจํานวน10ชมรมๆละ 5,000บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท

งบประมาณ 110,000.00       บาท
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. 2555 สําหรับเด็กอนุบาลถึงป.6 (100%)
อัตราคนละ 13 บาท  

งบประมาณ 4,115,800.00     บาท

พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2555
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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.
1 โครงการจัดงานประเพณีและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นค่าเครื่องไทยทาน ในเขต กอง

วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ธูปเทียน และนอก การศึกษา
ค่าเครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เทศบาล
ในพิธีเปิด-ปิด และในวันงาน ค่ามหรสพและการแสดง
ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล สําหรับผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 
ตกแต่งรถยนต์แสดงในขบวนแห่ ตลอดจนค่ารื้อถอน 
ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและ หรือค่าจ้างทําของ ที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของงานนั้นๆเช่น ค่าต้นเทียนในงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ค่ากระทงใน
งานประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เวทีและเครื่องเสียงค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวด หรือแข่งขันต่างๆ(ที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬา) ค่าใช้จ่าย
ระหว่างจัดงานเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าใช้
โทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาที่
จัดงานนอกสถานที่ ค่าแต่งตัวสาวงามเข้าร่วมขบวนแห่ และ
ร่วมประกวดในงานเทศกาลงานไหม ,บุญกุ้มข้าวใหญ่,
ค่าวัสดุอื่นฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดงานปีใหม่
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์
3. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

งบประมาณ 1,700,000.00     บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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49
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 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร ในเขต กอง

ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าของขวัญ  ของรางวัล เทศบาล การศึกษา
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ฯลฯ

งบประมาณ 100,000.00       บาท
3 โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ในเขต กอง

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

งบประมาณ 30,000.00         บาท

4 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ในเขต กอง
อีสาน และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบีตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เทศบาล การศึกษา

และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม และ
ประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก สําหรับนักเรียนและ
พนักงานครู พนักงานเทศบาลและสมทบโครงการฯ 10%

งบประมาณ 100,000.00       บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2556
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50
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.
5 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ ในเขต กอง

ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรม และนอก การศึกษา
อําเภอบ้านไผ่ และอุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ในการจัดขบวนแห่ เทศบาลฯ
เข้าร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ ในการจัดงาน
ประเพณีกินเจให้พุทธยานสมาคม และมูลนิธิบ้านไผ่
การกุศลสงเคราะห์
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.  โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
    ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอําเภอบ้านไผ่ 
    จํานวน 50,000 บาท

งบประมาณ 450,000.00       บาท

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
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51
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.
6 เงินอุดหนุนกิจการ ศาสนา ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล ในเขต กอง

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศบาล การศึกษา
เพื่อบํารุง อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไปดังต่อนี้ 
1. วัดคุ้มจัดสรร จํานวน 50,000 บาท
2. วัดศรีบุญเรือง  จํานวน 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

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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52

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทําแผน เทศบาลฯ กอง

อปท.ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น พัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ การศึกษา
ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ สําหรับ อปท. 1 แห่ง  100,000  บาท สําหรับโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  บาท
งบประมาณ 300,000.00       บาท

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ เทศบาลฯ กอง
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. เด็กปฐมวัย ของ อปท. จํานวนเงิน 50,000  บาท การศึกษา

งบประมาณ 50,000.00         บาท
3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ ในเขต กอง

ทางการศึกษา การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา และนอก การศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา เทศบาลฯ
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสําหรับ นักเรียน และ
พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล
ไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ

งบประมาณ 200,000.00       บาท
4 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับ ในเขต กอง

ทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ จัดนิทรรศการทางวิชาการ และนอก การศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลฯ

งบประมาณ          10,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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53
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.
5 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ นอกเขต กอง

งบประมาณ 20,000.00         บาท เทศบาลฯ การศึกษา
6 โครงการจัดซื้อโต๊ะครู เทศบาลฯ กอง

ระดับ 3-6 จํานวน 11 ชุด งบประมาณ          49,500.00 บาท การศึกษา
7 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 4 ตู้ เทศบาลฯ กองการ

จํานวน 4 ตู้ กองการศึกษา โรงเรียน สําหรับกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล 2ฯ ศึกษา
เทศบาล 2ฯ งบประมาณ          14,000.00 บาท

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน โรงเรียน กองการ
ติดตั้งชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 18,000  บีทียู  6 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ เทศบาล 2ฯ ศึกษา
6 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ งบประมาณ        170,400.00 บาท

9 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จํานวน 60 ชุด โรงเรียน กอง
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เทศบาล 2ฯ การศึกษา

งบประมาณ          60,000.00 บาท
10 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ร.ร. ท.1 กอง

สังกัดเทศบาลฯ  จํานวน 2 แห่ง สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ระบบ ADSL โรงเรียนละ ร.ร. ท.2 การศึกษา
9,600 บาท ระบบ WIFI โรงเรียนละ 7,200  บาท

งบประมาณ          33,600.00 บาท
11 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร. ท.1 กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนละ ร.ร. ท.2 การศึกษา
จํานวน 2 แห่ง 3,000  บาท  จํานวน  36  คน  เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการครู

งบประมาณ 108,000.00       บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะครู ระดับ 3-6  จํานวน 11 ชุด

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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54
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.
12 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ ศูนย์พัฒนา กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.คนละ 1,000 บาท จํานวน11คน เด็กเล็กฯ การศึกษา
จํานวน 3 แห่ง ใช้จ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าลงทะเบียนการอบรม ทั้ง 3 แห่ง

ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของผู้ดูแลเด็ก 
งบประมาณ 33,000.00         บาท

13 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร.ร. ท.1 กอง
ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง จํานวน 2 แห่ง แห่งละ 75,000  บาท ร.ร. ท.2 การศึกษา

งบประมาณ 150,000.00       บาท
14 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ร.ร. ท.1 กอง

เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล สําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียน ร.ร. ท.2 การศึกษา
จํานวน 2 แห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 20,000 บาท

จํานวน 2 แห่ง
งบประมาณ 40,000.00         บาท

15 โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จํานวน 20 ชุด ร.ร. ท.1 กอง
20 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ , สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่,โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ ร.ร. ท.2 การศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ งบประมาณ 80,000.00         บาท

16 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแจก จํานวน 1 ชุด เทศบาลฯ กอง
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เบาะยาว 1 ตัว เบาะเดี่ยว 2 ตัว การศึกษา

สําหรับกองการศึกษา
งบประมาณ 10,600.00         บาท

17 โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  ความละเอียด เทศบาลฯ กอง
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล  จํานวน 1 ตัว การศึกษา

งบประมาณ 10,000.00         บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

54



55
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.
18 โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยม เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน เทศบาลฯ กอง

ตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ค่าวัสดุ การศึกษา
ค่าดําเนินการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม  ฯลฯ

งบประมาณ        300,000.00 บาท
19 โครงการจัดซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก ร.ร. ท.1 กอง

จํานวน 50 ชุด จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ การศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ งบประมาณ          60,000.00 บาท

20 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จํานวน 15 ชุด ศูนย์พัฒนา กอง
จํานวน 15 ชุด สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง เด็กเล็กฯ การศึกษา

งบประมาณ          37,500.00 บาท ทั้ง 3 แห่ง
21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทศบาลฯ กอง

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ อ่านหนังสือ  ชนิด 4 คน  32,000  บาท การศึกษา
เคาน์เตอร์รับ-จ่าย หนังสือ    15,000  บาท
แท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้  6,300  บาท
ไม้หนีบหนังสือพิมพ์พร้อมขาตั้ง   1,000  บาท
ชั้นวางหนังสือ   45,700 บาท

งบประมาณ        100,000.00 บาท
22 โครงการจัดซื้อโทรโข่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง  จํานวน 5 ตัว สําหรับโรงเรียน ร.ร. ท.1,ท.2 กอง

จํานวน 5 ตัว ในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ศูนย์พัฒนา การศึกษา
งบประมาณ          12,500.00 บาท เด็กเล็กฯ

ทั้ง 3 แห่ง

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ(ผลผลิต/งบประมาณ)
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56
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 โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย ค่าเกียรติบัตร เทศบาลฯ กอง

ค่าสถานที่ ค่าจัดทําเวที ซุ้ม ค่าดอกไม้ ค่าน้ํา ค่าอาหาร การศึกษา
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

งบประมาณ 50,000.00         บาท
2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทําหลักสูตร เทศบาลฯ กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ สถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสํานักงานและค่าใช้จ่ายในการ การศึกษา
จํานวน 2 แห่ง จัดทําหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศ-

นียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงฯลฯสําหรับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งๆละ 20,000 บาท 

งบประมาณ 40,000.00         บาท
3 ประเภทเงินอุดหนุน คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย นอกเขต กอง

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

งบประมาณ        300,000.00 บาท
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลฯ กอง

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การศึกษา
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ 
ร.ร.ท.1/ท.2 งบประมาณ      1,300,000.00 บาท

พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555
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57
แนวทางการพัฒนาที 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.
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าวัสดุ เทศบาลฯ กอง

การศึกษา

ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมการประชุมชี้แจงต่าง ๆ

งบประมาณ          10,000.00 บาท
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  สําหรับพนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้างข้าราชการครูในท้องถิ่น คณะกรรมการสถาน
ศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหาร อาหารว่าง น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

งบประมาณ 400,000.00       บาท

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าของรางวัล

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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 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 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร โรงเรียน กอง

ความสะอาด เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง จํานวน 2 คน และศูนย์พัฒนา เทศบาลฯ การศึกษา
เด็กเล็ก 2,3 จํานวน 2 คน รวม 4 คน ทั้ง 2 แห่ง

งบประมาณ 316,800.00       บาท ศูนย์ 2,3
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ร.ร.เทศบาล กอง

ความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง ห้องสมุดเทศบาล รวม 3 คน ทั้ง 2 แห่ง การศึกษา
งบประมาณ 237,600.00       บาท ห้องสมุด 

เทศบาลฯ
3 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดบรรจุขวด โรงเรียน กอง

จํานวน 9 เครื่อง จํานวน 1 ก๊อก เทศบาล2ฯ การศึกษา
งบประมาณ 36,000.00         บาท

4 โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ํา คสล.และ โรงเรียน กอง
คศล.และบ่อทราย สําหรับเครื่องเล่น บ่อทราย สําหรับเครื่องเล่นเด็กโรงเรียนเทศบาลอนุบาล เทศบาล2ฯ การศึกษา
เด็กโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ สาธิตฯ

งบประมาณ 540,000.00       บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556หน่วย
ดําเนินการ
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อม 5 2.28 683,200.00          1.70 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 2.28 683,200.00         1.70
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนา การให้บริการสาธารณสุข 40 18.26 2,526,300.00       6.30 กองสาธารณสุขฯ

รวม 40 18.26 2,526,300.00      6.30
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม แก่คนยากจนผู้ด้อยโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 3 1.37 100,000.00          0.25 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 1.37 100,000.00         0.25
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 7 3.20 2,566,900.00       6.40 กองสาธารณสุขฯ

รวม 7 3.20 2,566,900.00      6.40
รวมทั้งสิ้น 55 25.11 5,876,400.00      14.65

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยดําเนินการ

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

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดการ ในเขต กอง

ประชุมของอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวดล้อมและกิจกรรม เทศบาล สาธาณสุขฯ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย  ส่งเสริมการลด  คัดแยกขยะ งานรักษา
ในครัวเรือน การทํานําหมักชีวภาพ ธนาคารขยะทรัพย ์ ความสะอาด
และการจัดการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล 

งบประมาณ 100,000.00 บาท
2 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกและ ในเขต กอง

รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน  มีค่าใช้จ่าย ดังนี  เทศบาล สาธาณสุขฯ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน  ค่าภาชนะรองรับ/ งานรักษา
เก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท  ค่าเอกสาร/ ความสะอาด
คู่มือ  สือประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุรับแลกขยะอันตราย
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นตามโครงการฯ

งบประมาณ 70,000.00 บาท
3 โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน  ในเขต กอง

แบบชุมชนมีส่วนร่วม จัดประชุมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มแกนนํา เทศบาล สาธาณสุขฯ
มีค่าใช้จ่าย ดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทน งานรักษา
ผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ความสะอาด
ค่าเช่าเหมาพาหนะ  ค่าเอกสาร/สิงพิมพ์  สือประชา-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2555

             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (ผป.2)

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

พ.ศ. 2556
โครงการ / กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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.

สัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานกลุ่มแกนนํา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ

งบประมาณ 50,000.00 บาท
4 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขต กอง

ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทศบาล สาธาณสุขฯ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน งานรักษา

งบประมาณ 384,000.00 บาท ความสะอาด
5 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด  ในเขต กอง

สาธารณสุขฯ สํานักงาน  อาคารกองสาธารณสุขฯ ชั้นบน - ล่าง เทศบาล สาธาณสุขฯ
รวมถึงห้องสุขาทั้งหมดในอาคาร  รวมพื้นที่ประมาณ
560 ตร.ม. จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ 79,200.00 บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555
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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 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหาร 26 ชุมชน กอง

ติดต่อในสัตว์ ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยงเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน  ค่าวัสดุ สาธารณสุขฯ
วิทยาศาสตร์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าแผ่นป้าย  งาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โรงฆ่าสัตว์

งบประมาณ 50,000.00 บาท
2 โครงการพัฒนาแผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุสํานักงาน ตลาดสด กอง

(เขียงสะอาด)  ค่าแผ่นป้าย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งาน

งบประมาณ 10,000.00     บาท โรงฆ่าสัตว์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในและนอก กอง
สาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน  โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธี งาน
การ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  โรงพยาบาล
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์  คู่มือ อสม.ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

งบประมาณ 450,000.00   บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)ลําดับที่

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์
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63
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.

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัด ในและนอก กอง
ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง งาน
ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  โรงพยาบาล
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการ
ทัศนศึกษาดูงานและการจัดอบรม

งบประมาณ 420,000.00 บาท
5 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอาสา ในเขต กอง

การบริการสาธารณสุข สมัครสาธารณสุข(อสม.)ในแต่ละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ชุมชนละ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่า งาน
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  โรงพยาบาล
ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์  ค่าเช่าสถานที่ 
เวที  เครื่องเสียงดนตรี  ค่าเงินรางวัลสําหรับการ
ประกวดกิจกรรม ค่าจัดทําเอกสาร  คู่มือ  เกียรติบัตร
โล่รางวัล  ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น

งบประมาณ 260,000.00 บาท
6 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร ในเขต กอง

(อสม.)  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สาธารณสุขแห่งชาติ  และการเผยแพร่ผลงาน  อสม. เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร งาน
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่ง โรงพยาบาล
ขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่  เวที  เครื่องเสียงดนตรี

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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64
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.

ค่าเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม  ค่าจัดทํา
เอกสาร  คู่มือ  เกียรติบัตร  โล่รางวัล  ค่าแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 

งบประมาณ 80,000.00 บาท
7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในและนอก กอง

ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้พิการและ ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
ทัศนศึกษาดูงาน ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าของที่ระลึก  งาน

ค่าพิธีการ  คา่สมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  โรงพยาบาล
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋า
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการทัศนศึกษา
ดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ 100,000.00 บาท
8 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในเขต กอง

ผสมผสาน (เชิงรุก) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายประชา- งาน
สัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริการฯ
ในโครงการ

งบประมาณ 100,000.00 บาท
9 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  กลุ่ม ในเขต กอง

ผู้ประกอบการ  และประชาชนผู้บริโภค  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
 -การอบรมฟื้นฟูการใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา งานบริการ
 -การออกตรวจประเมินร้านอาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา สาธารณสุขฯ
 -กิจกรรมรับซื้อน้ํามันทอดซ้ําตามชุมชนต่างๆ 

งบประมาณ 30,000.00 บาท

พื้นที่ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมลําดับที่
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65
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.

10 โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม ตลาดสด กอง
การอบรม  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  เงินค่า งานบริการ
รางวัล ค่าศึกษาดูงาน  ค่าของสมนาคุณ  ค่าจัดซื้อ สาธารณสุขฯ
ชุดทดสอบสารกันเปื้อนพร้อมอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน  นอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายชื่อแผง
ในตลาดสดเทศบาล 1 พร้อมติดตั้ง
 -กิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในตลาดสด
 -การจัดประกวดแผงสะอาด
 -กิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อน

งบประมาณ 50,000.00 บาท
11 โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข  สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 2,200.00 บาท งานศูนย์ฯ

12 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 2  จํานวน ศูนย์บริการ กอง
2 ตัว  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข  สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 5,000.00 บาท งานศูนย์ฯ
13 โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพประจําครอบ ศูนย์บริการ กอง

ประจําครอบครัว ครัว  ชนิดบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข งานศูนย์ฯ

งบประมาณ 4,900.00 บาท
14 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง  ศูนย์บริการ กอง

ชั้นบนวางแฟ้ม 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นประตูทึบ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
             งบประมาณ 6,000.00       บาท งานศูนย์ฯ

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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66
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.

15 โครงการจัดซื้อชั้นวางยา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางยาเป็นชั้นเหล็ก ไม่น้อย ศูนย์บริการ กอง
กว่า 4 ชั้น กว้างประมาณ 0.5 เมตร ยาวประมาณ  สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
1 เมตร  สูงประมาณ 1.5 เมตร จํานวน  2  อัน   งานศูนย์ฯ
เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข

งบประมาณ 7,800.00 บาท
16 โครงการจัดซื้อตู้ยา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยา  จํานวน 1 หลัง  เป็นบาน ศูนย์บริการ กอง

เลื่อนกระจก มี 4 ชั้น  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการฯ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 4,900.00 บาท งานศูนย์ฯ

17 โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จาํนวน 3 ตัว ศูนย์บริการ กอง
ขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว ยาวประมาณ 72 นิ้ว สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
สูงประมาณ 29 นิ้ว เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการฯ งานศูนย์ฯ

งบประมาณ 12,000.00 บาท
18 โครงการจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสําหรับผู้ป่วย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสําหรับผู้ป่วย ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 3  ชุด เป็นเก้าอี้ชนิดติดกันเป็นแถว สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
แถวละ 4 ตัว เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข งานศูนย์ฯ

             งบประมาณ 9,000.00       บาท
19 โครงการจัดซื้อเคาร์เตอร์ตรวจรักษาโรค  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาร์เตอร์ตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 1  ชุด  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 6,900.00 บาท งานศูนย์ฯ

20 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ ศูนย์บริการ กอง
จํานวน 3 ตัว  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 5,700.00 บาท งานศูนย์ฯ
21 โครงการจัดซื้อตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุภายในไม่ต่ํา ศูนย์บริการ กอง

กว่า 7 คิวบิกฟุต สําหรับเก็บวัคซีนและยา จํานวน สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
1 เครื่อง เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข งานศูนย์ฯ

งบประมาณ 9,400.00 บาท

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ. 2555
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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.

22 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 1 ก๊อก  ศูนย์บริการ กอง
จํานวน 1เครื่อง เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

             งบประมาณ 4,000.00       บาท งานศูนย์ฯ
23 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ ศูนย์บริการ กอง

แบบมีล้อ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 12,000.00 บาท งานศูนย์ฯ

24 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจ  ตา  หู  คอ  จมูก ศูนย์บริการ กอง
จํานวน 1เครื่อง เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 25,000.00 บาท งานศูนย์ฯ
25 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กอ่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กอ่อน  ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 1   เครื่อง   เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
             งบประมาณ 5,500.00       บาท งานศูนย์ฯ

26 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ จํานวน 1 ชุด ศูนย์บริการ กอง
เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 3,500.00 บาท งานศูนย์ฯ
27 โครงการจัดซื้อชุดหูฟัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหูฟังสําหรับตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 1 อัน  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 5,500.00 บาท งานศูนย์ฯ

28 โครงการจัดซื้อเสาน้ําเกลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาน้ําเกลือ  จํานวน  1  เสา ศูนย์บริการ กอง
เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 2,500.00 บาท งานศูนย์ฯ
29 โครงการจัดซื้อโคมไฟสําหรับการตรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟสําหรับการตรวจรักษา ศูนย์บริการ กอง

รักษาพยาบาล พยาบาล  จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ประจําศูนย์ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
บริการสาธารณสุข งานศูนย์ฯ

งบประมาณ 8,500.00 บาท

(ผลผลิต / งบประมาณ)ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
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68
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.

30 โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ ศูนย์บริการ กอง
การให้ออกซิเจน ออกซิเจน จํานวน 1 ชุด  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการฯ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

             งบประมาณ 10,000.00     บาท งานศูนย์ฯ
31 โครงการจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทําแผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทําแผลแสตนเลส ศูนย์บริการ กอง

จํานวน 1 ใบ  ชนิดมีล้อ  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการฯ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
งบประมาณ 8,500.00 บาท งานศูนย์ฯ

32 โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในหญิง ศูนย์บริการ กอง
ในหญิงมีครรภ์ มีครรภ์  จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ประจําศูนย์ฯ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

งบประมาณ 25,000.00 บาท งานศูนย์ฯ
33 โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก จํานวน ศูนย์บริการ กอง

1 อัน  เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
             งบประมาณ 2,000.00       บาท งานศูนย์ฯ

34 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด   ศูนย์บริการ กอง
จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ตรวจหาคลอเลสเตอรอล สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ไตรกลีเชอไรด์  เฮลดีแอล  แอลดีแอล   งานศูนย์ฯ
เพื่อใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข

งบประมาณ 19,500.00 บาท
35 โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป๊มน้ําแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง โรงฆ่าสัตว์ กอง

จํานวน 1 เครื่อง กําลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 300 วัตต ์ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 45 L/นาที งาน

งบประมาณ 10,000.00 บาท โรงฆ่าสัตว์
36 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน ในเขต กอง

ชนิดหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง กําลังทํางานของเครื่องพ่นไม่ต่ํากว่า เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
25 แรงม้า งาน

งบประมาณ 160,000.00 บาท โรงพยาบาล

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555
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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.

37 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของ ในเขต กอง
เหลวชนิดสะพายหลัง  ขนาดของเครื่องยนต์ใม่ต่ํากว่า เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
1.5 แรงม้า  เครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 2 เครื่อง งาน

งบประมาณ 25,000.00 บาท โรงพยาบาล
38 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก โรงฆ่าสัตว์ กอง

มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อฆ่าและชําแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน 4 อัตรา งาน

งบประมาณ 316,800.00 บาท โรงฆ่าสัตว์
39 โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการ กอง

วิทยาศาสตร์ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงบ้านไผ่  สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  1  อัตรา งานศูนย์ฯ

งบประมาณ 180,000.00 บาท
40 โครงการจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาด ศูนย์บริการ กอง

และดูแลเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 1 อัตรา งานศูนย์ฯ
เมืองบ้านไผ่ งบประมาณ 79,200.00 บาท

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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วัตถุประสงค์ 
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 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
อาหารว่าง   เครื่องดื่ม  ค่าพิธีการ  ค่าเช่าสถานที่  งาน
เวที  เครื่องเสียงดนตรี  ค่าเงินรางวัลสําหรับการ โรงพยาบาล
ประกวดกิจกรรม ค่าจัดทําเอกสาร  คู่มือ  เกียรติบัตร
โล่รางวัล  ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบี้ยเลี้ยง
การประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 

งบประมาณ 50,000.00 บาท
2 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อช่วย อําเภอ กอง

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV  ของอําเภอ บ้านไผ่ สาธารณสุขฯ
บ้านไผ่  ตามหนังสือ  ที่  ขก 0037.15/2516  
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2555

งบประมาณ 30,000.00 บาท
3 โครงการเงินอุดหนุนบรจิาคโลหิตช่วยชีวิต เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอําเภอบ้านไผ่ อําเภอ กอง

เพื่อนมนุษย์ ตามหนังสือที่ ขก 0037.15/2517 ลงวันที่ 6 บ้านไผ่ สาธารณสุขฯ
มิถุนายน 2555

งบประมาณ 20,000.00 บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
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วัตถุประสงค์ 
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 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ต่ํา ศูนย์บริการ กอง

(ขนาดไม่ต่ํากว่า  18,000  บีทียู) กว่า  18,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศที่สามารถ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้างทํา งานศูนย์ฯ
ความสะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น  และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  ได้รับการรับรอง มอก. 2134-2545  และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  เพื่อใช้ประจําศูนย์
บริการสาธารณสุข

งบประมาณ 28,400.00 บาท
2 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ต่ํา ศูนย์บริการ กอง

(ขนาดไม่ต่ํากว่า  13,000  บีทียู) กว่า  13,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศที่สามารถ สาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้างทํา งานศูนย์ฯ
ความสะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น  และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  ได้รับการรับรองมอก. 2134-2545  และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  เพื่อใช้ประจําศูนย์
บริการสาธารณสุข

งบประมาณ 22,500.00 บาท

พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พ.ศ. 2555
(ผลผลิต / งบประมาณ)โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
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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.
3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง กอง

พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นเตอร์  จํานวน  3 ชุด สาธารณสุขฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 26,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ราคา 3,600 บาท
 -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาลฯ
จํานวน 2 เครื่อง
 -งานศูนย์บริการสาธารณาสุข จํานวน 1 เครื่อง ศูนย์บริการ

งบประมาณ 88,800.00 บาท สาธารณสุข
4 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย  สําหรับ ในเขต กอง

คนงานปัดกวาด  เก็บขนขยะตามถนนสายหลักและ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
จัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาล  มี  3  ล้อ  ล้อหลัง งานกําจัด
เป็นยางสูบลม  2  ล้อ  ล้อหน้า 1  ล้อ  เป็นยางตัน  ขยะมูลฝอยฯ
จํานวน  10  คัน

งบประมาณ 80,000.00 บาท
5 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 3คันๆ ในเขต กอง

ละ 46,400 บาท ขนาดไม่ต่ํากว่า 120 ซีซี คุณสมบัติ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานกําจัด
เลขที่ มอก.2350-2551 ขยะมูลฝอยฯ

งบประมาณ 139,200.00 บาท
6 โครงการจัดซื้อชุดเลื่อยยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  ใช้สําหรับตัดต้นไม้ / ในเขต กอง

กิ่งไม้  ขนาดเล็ก  กําลังไม่ต่ํากว่า  2  แรงม้า  เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
บาร์ 12 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง ขยะมูลฝอยฯ

งบประมาณ 8,000.00 บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พ.ศ. 2555
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
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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.
7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ในเขต กอง

ขนาด  6  ล้อ จํานวน 1  คัน  ตู้บรรทุกมูลฝอย เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ
มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร งานกําจัด
ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวถังทําด้วย ขยะมูลฝอยฯ
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร  
มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ

งบประมาณ 2,200,000.00 บาท

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้องค์กร ชุมชน มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 6 2.74 220,000.00      0.55 กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 2.74 220,000.00     0.55
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 0.46 5,000.00         0.01 กองสวัสดิการสังคม
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0.46 20,000.00       0.05 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 0.91 25,000.00      0.06
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 1 0.46 280,000.00      0.70 กองสวัสดิการสังคม
3.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.46 216,000.00      0.54 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 0.91 496,000.00     1.24
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 5 2.28 380,000.00      0.95 กองสวัสดิการสังคม
5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 3 1.37 170,000.00      0.42 กองสวัสดิการสังคม

รวม 8 3.65 550,000.00     1.37
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและครบวงจร 1 0.46 90,000.00       0.22 กองสวัสดิการสังคม
6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 1 0.46 60,000.00       0.15 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 0.91 150,000.00     0.37

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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(ผป.1)

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ โครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  4 1.83 1,540,000.00   3.84 กองสวัสดิการสังคม
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 7 3.20 109,200.00      0.27 กองสวัสดิการสังคม

รวม 11 5.02 1,649,200.00  4.11
รวมทั้งสิ้น 31 14.16 3,090,200.00  7.70

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยดําเนินการ
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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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชน ในเขต กอง

ให้เข้มแข็ง กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.คณะผู้บริหาร เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จ่ายเป็นค่าจัด 26 ชุมชน
ประชุม ค่าจัดอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า

ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

งบประมาณ 100,000.00    บาท
2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมและทัศนศึกษา ในเขต กอง

ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดูงาน เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าวัสดุ 4 สมาคม
สํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด  
ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบ 
แทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ 

งบประมาณ 20,000.00      บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

             แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (ผป.2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  คณะ

พิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2555
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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.
3 เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/2677  ลงวันที่  เหล่ากาชาด กอง

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 30  มิถุนายน  2553  เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริม จังหวัด สวัสดิการฯ
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นเงิน ขอนแก่น
อุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

งบประมาณ 30,000.00      บาท
4 เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กลุ่มสตรี กอง

กลุ่มสตรีแม่บ้านอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  แม่บ้าน สวัสดิการฯ
งบประมาณ 10,000.00      บาท อ.บ้านไผ่

5 เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมือง ในเขต กอง
(วันสตรีสากล) บ้านไผ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันสตรีสากลโลก เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

งบประมาณ 10,000.00      บาท 26 ชุมชน
6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม ค่าจัดประชุม ในเขต กอง

อบรมสัมมนา ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ ์ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 26 ชุมชน
ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ ด้านสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน

งบประมาณ 50,000.00      บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555
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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 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเขต กอง

ของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ต่อสตรีและเด็ก เป็นค่าจัดประชุม ค่าอบรม ค่าวัสดุ-   เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
และสตรี อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหาร 26 ชุมชน

ว่าง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณ โล่ห์รางวัล ค่าขบวนแห่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
ค่าตอบแทนวิทยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค์ ค่าจ้าง    
วงดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
กับโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม 
ให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

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.
1 โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ในเขต กอง

(ถนนกินได้) สามารถใช้เป็นอาหารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
และให้ดูแลร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต 26 ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ 20,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2555
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
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 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
(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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน ในเขต กอง

กีฬาสีชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ค่าสนับสนุนการแข่งขัน,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน,  26 ชุมชน
ค่าพิธีเปิด -  ปิด การแข่งขัน,ค่ารางวัล/เงินรางวัล, 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการแข่งขัน, ค่าจัดประชุม
เพื่อเตรียมการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน,  
ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขัน ค่าชุดสํารองการแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

งบประมาณ 280,000.00    บาท

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 เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี ในเขต กอง

(บุญคุ้ม) ท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
งบประมาณ 216,000.00    บาท 26 ชุมชน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2555

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์

พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. 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 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆในเขต ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริม เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
อาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ 26 ชุมชน
และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุน
ในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่างๆที่ดําเนินการแล้ว
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประเมินผลหาความเป็นไปได้
ของโครงการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนว
โน้มมั่นคง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ   100,000.00    บาท
2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ในเขต กอง

0893.1/ว 423  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553  เรื่องขอความ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ร่วมมือในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เพื่อ
ให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับ 
ความรู้พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต  เกิดเจตคติที่ดีต่อ

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปัญหาความยากจน

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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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.

การทํางาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้
ระหว่างเรียน บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

งบประมาณ   100,000.00    บาท
3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง ในเขต กอง

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่งการ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
เรียนรู้ให้กับชุมชนทางด้านการเกษตรในเขตเทศบาลเมือง 26 ชุมชน
บ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมค่าสถานที่ 
พิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน  
วิทยากร ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   100,000.00    บาท
4 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาล ในเขต กอง

เขตเทศบาลเมือบ้านไผ่ เมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม ค่าจัดอบรม เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ 26 ชุมชน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
ค่าเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   30,000.00      บาท
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ในเขต กอง

เกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับด้าน 26 ชุมชน
การเกษตร ตลอดจนการซื้อปุ๋ย น้ํายาเคมีเกี่ยวกับด้าน
การเกษตร ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน

งบประมาณ   50,000.00      บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555
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82
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 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในเขต กอง

ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนทั้ง 26  ชุมชน ในเขตเทศบาล เช่น เสื้อกันหนาว เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ผ้าห่ม ถุงมือ ฯลฯ 26 ชุมชน

งบประมาณ   100,000.00    บาท
2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัว  ในเขต กอง

และปัญหาความเดือดร้อนยากจน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและด้อยโอกาส เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
และผู้ด้อยโอกาส ประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหต ุ/ เหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน 26 ชุมชน

ช่วยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อออก
เยี่ยมผู้ประสบภัย ผู้เดือดร้อนยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
และผ้าห่มกันหนาว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น  

งบประมาณ   40,000 บาท
3 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขต กอง

ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 26 ชุมชน

งบประมาณ   30,000.00      บาท

พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่(ผลผลิต/งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรม
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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 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ ในเขต กอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมชุมชน ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม   เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
สําหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าบริการด้านสุขภาพ 26 ชุมชน
เช่น การตรวจสุขภาพประชาชน การให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า จัดซื้อทรายกําจัด ค่าจ้างเหมาเวท ี
ค่าทําป้ายกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนในกิจกรรม
นันทนาการด้านต่างๆ เช่น การประกวดภาพวาดระบายส ี
การปั้นดินน้ํามัน การออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   90,000.00      บาท

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 โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสัญญาณ ลําโพง อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อ ในเขต กอง

การติดตั้งอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าแอมป์ปลิฟลายเออร์  เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ลูกลาย และอื่นๆที่จําเป็นต่อการขยายเขตหอกระจายข่าว 26 ชุมชน

งบประมาณ   60,000.00      บาท

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2555
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
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วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 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 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริหาร ในเขต กอง

ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลุ่มอาชีพ 26 ชุมชน
ต่างๆ และประชาชนทั่วไป เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร–เครื่องดื่ม  
ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

งบประมาณ   150,000.00    บาท
2 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งซ่อม ในเขต กอง

26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง26 ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
เมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ในหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าจัดอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

งบประมาณ   30,000.00      บาท
3 เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหาร ในเขต กอง

และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดการภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ  50,000  บาท เทศบาลฯ สวัสดิการฯ
จํานวน 2 กลุ่ม

งบประมาณ   100,000.00    บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พ.ศ. 2556รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2555
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 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.
4 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติ เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสร้างจิตสํานึกผู้นําชุมชน ในและนอก กอง

การเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่มองค์กร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 26 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็น เขตเทศบาลฯ สวัสดิการฯ
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์

ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ   1,260,000.00 บาท

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 โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ในเขต กอง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ สวัสดิการฯ

งบประมาณ 30,000 บาท
2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เทศบาลฯ กอง

(INKJET Printer) สวัสดิการฯ
งบประมาณ 4,300 บาท

พ.ศ. 2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 
ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ในการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการ

สํารวจ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ในชุมชนทั้ง 
26  ชุมชน โดยเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า 
สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุ

เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่าย

พื้นที่

อื่นๆที่จําเป็นในการอบรม และจ่ายเป็นค่าตอบแทน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

สําหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์  ค่าถ่าย

ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ. 2555
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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.
3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เทศบาลฯ กอง

แบบฉีดหมึก (Inkjet) สวัสดิการฯ
งบประมาณ 5,400 บาท

4 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลฯ กอง
สวัสดิการฯ

งบประมาณ 30,000 บาท
5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เทศบาลฯ กอง

สวัสดิการฯ
งบประมาณ 27,000 บาท

6 โครงการจัดซื้อโทรโข่ง เทศบาลฯ กอง
สวัสดิการฯ

23 วัตต์) รวมจํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท
งบประมาณ 5,000 บาท

7 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ เทศบาลฯ กอง
สวัสดิการฯ

งบประมาณ 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรโข่งมือถือ และสะพายไหล่ ปรับระดับ
สะพายได้ ขนาดไม่ต่ํากว่า 15 วัตต์ (สูงสุดไม่ต่ํากว่า 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับประมวลผล 
ราคา 27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8 จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 7,500 บาท 

18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  ราคา 5,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
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ยุทธศาสตร์  การพัฒนาตนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.  เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่

2.  เพื่อสร้างขวัญ และกําลังใจให้แก่อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

3.  เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

4.  เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนในด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
หน่วย

ดําเนนิการ 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)

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

(ผลผลิต / งบประมาณ)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์

วัตถุประสงค์

รายละเอียดของกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนา  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
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

จาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ

งบประมาณส่วนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่)

3 โครงการกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทําความ 1. อบรมอาสาปศุสัตว์ให้ความรู้ในด้านการควบคุม 26 ชุมชน สนง.

สะอาดและทําลายเชื้อโรคไข้หวัดนกใน เฝ้าระวัง และป้องกันโรคสัตว์ (ในเขตเทศบาล) ปศสุัตว์

พื้นที่เสี่ยง อําเภอบ้านไผ่

4. ปฏิบัติงานทําความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

จาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ

งบประมาณส่วนดําเนินการจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่)

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์

พ.ศ.  2556ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้กับอาสาปศุสัตว์

3. มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ์

โรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงหรือสงสัย 

(งบประมาณได้รับการจัดสรร วัสดุ เวชภัณฑ์

3. มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(ผลผลิต / งบประมาณ)

เฝ้าระวัง และป้องกันโรคสัตว์
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วัตถุประสงค์    
1. เพื่อเป็นการสืบสนและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว  จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

3. สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมทั้งอาจก่อปัญหาโรคเอดส์  และการติดเชื้อ H.I.V

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล

5. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้  และดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศล

6. การสืบสานและธํารงไว้ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของจังหวัดขอนแก่น

7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมฯ

8. การส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทการมีส่วนในการพัฒนาสังคม

9. สร้างสมรรถนะบทบาท  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการพัฒนา

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 งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัด จัดตกแต่งขบวนร่วมในพิธี จัดนิทรรศการ อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

ขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการแสดง ปกครอง

งบประมาณ 50,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

2 โครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ขอนแก่นราษฎร อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ปกครอง

2556 งบประมาณ 30,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

3 โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ออกรับบริจาคโลหิตในเขตอําเภอบ้าน อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 ปกครอง

งบประมาณ 30,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556
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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 โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้ป่วย สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ H.I.V และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตาม อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

โรคเอดส์และครอบครัว ประจําปี 2556 จํานวนผู้ติดเชื้อ H.I.V ปกครอง

อําเภอบ้านไผ่

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

และของดีอําเภอบ้านไผ่ เช่น  การปราสาทขวัญข้าว  การออกร้านและจัด ปกครอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นิทรรศการ ประเพณีอีสาน  การประกวดธิดาบุญกุ้ม อําเภอบ้านไผ่

การแสดง  แสง  สี  เสียง  ฯลฯ 

งบประมาณ 200,000.00     บาท
6 โครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ จัดงานรัฐพิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

พ.ศ. 2556 พระมหากษัตริย์ ปกครอง

งบประมาณ 20,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

7 โครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ขอนแก่นราษฎร อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

ของกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ประจําปี ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ปกครอง

งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ 50,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดิน จัดกิจกรรม อําเภอบ้านไผ่ ที่ทําการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน ปกครอง

งบประมาณ 60,000.00       บาท อําเภอบ้านไผ่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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วัตถุประสงค์
         1.1  เพื่อการส่งเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล

         1.2  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้การบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคม

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.
1 โครงการก่อสร้างงานวางท่อภายในเขต อําเภอ กปภ.

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่

งงานขยายเขตฯ  เข้าบ้านเกิ้ง หมู่ 21 

(ทางเลี่ยงเมือง) งบประมาณ 2,700,000.00   บาท
2 โครงการก่อสร้างงานวางท่อภายในเขต อําเภอ กปภ.

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น บ้านไผ่ สาขาบ้านไผ่

งานขยายเขตฯ  เข้าบ้านโสกจาน หมู่ 9

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณ 350,000.00     บาท

งานขยายเขตฯ เข้าบ้านเกิ้ง หมู่ 21 (ทางเลี่ยงเมือง)

งานขยายเขตฯ  เข้าบ้านโสกจาน หมู่ 9

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2555

(ผลผลิต / งบประมาณ)
รายละเอียดของกิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.  2556
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ  ในด้านศิลปะดนตรี  กีฬาและวิชาการ

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 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 400,000.00     บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบายและมีความ

แนวทางการพัฒนา  จัดทําโครงการ/กิจกรรม สร้างเครือข่ายแนวร่วมในการดําเนินงาน

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 โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน สัมพันธ์ อบรมประชาชนในชุมชนโพธิ์สวรรค์  บ้านเกิ้ง ในเขต สถานีตํารวจ

ต้านยาเสพติด หมู่ 21 จํานวน  100 คน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ ภูธรบ้านไผ่

2 โครงการอาสาตํารวจหมู่บ้าน/ชุมชน อบรมประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขต สถานีตํารวจ

และเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 100 คน เทศบาลฯ ภูธรบ้านไผ่

3 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน สัมพันธ์ อบรมประชาชนในชุมชนโนนสวรรค์ ในเขต สถานีตํารวจ

ต้านยาเสพติด จํานวน 100 คน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลฯ ภูธรบ้านไผ่

4 โครงการอาสาจราจร อบรมประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขต สถานีตํารวจ

จํานวน 100 คน เทศบาลฯ ภูธรบ้านไผ่

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)
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1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั่งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อการดําเนินงานการศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันนําไปสู่การเป็นคนไทยยุคใหม่ ซึ่งมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decency) และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)

3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

4. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรุ้เพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน

6. หน่วยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้นในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการศึกษา

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 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) เจ้าเงาะสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลฯ กศน.บ้านไผ่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) หมู่ 4 ชุมชนเจ้าเงาะฯ

จํานวน 465 คน

งบประมาณ 541,250.00     บาท

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์  

ลําดับ
ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการศึกษา

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 ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน ทั้ง 26 ชุมชน 26 ชุมชน กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 10,000.00       บาท
3 การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช.)/ห้องสมุด จํานวน 3 แห่ง ศรช./ห้องสมุด กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 20,000.00       บาท 3 แห่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง

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 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์ ชุมชนเจ้าเงาะฯ กศน.บ้านไผ่

จํานวน 20 คน

งบประมาณ 20,000.00       บาท
2 ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ชุมชนศาลเจ้า ชุมชนศาลเจ้า กศน.บ้านไผ่

จํานวน 10 คน

งบประมาณ 7,000.00         บาท
3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จํานวน 40 คน ศูนย์ กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 4,000.00         บาท วิทยาศาสตร์ฯ

4 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จํานวน 40 คน ศรช. กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 2,400.00         บาท
5 การเรียนรู้ ICT ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จํานวน 20 คน ศรช. กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 3,000.00         บาท
6 กิจกรรมทักษะชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จํานวน 60 คน ศรช. กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 6,000.00         บาท
7 กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) จํานวน 30 คน ศรช. กศน.บ้านไผ่

งบประมาณ 3,000.00         บาท

พ.ศ.  2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
หน่วย

ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2555
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