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ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

******************************************* 
                   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                 

                   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ดังนี้  
 

       ก. วิสัยทศัน ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
"ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คูธ่รรมาภบิาล บริการประทบัใจ" 

 

       ข. พนัธกิจ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
พันธกิจ ( MISSION)  
          1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบ้านเมือง 
          2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
          3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดี พ่ึงตนเองได้
          4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน 
          5. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
          6. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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       ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
      1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
      1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
      2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการ
จัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 
      2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ  ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
      2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
      2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
      3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
      3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 
      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ 
      4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
      4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
      5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
      5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจนผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 
6. การพฒันาระบบบรกิารให้มีประสทิธภิาพ 
      6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
      6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
      7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
      7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 
        ง. การวางแผน 
                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
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               เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2554 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)  

ยุทธศาสตร์ 
2555 2556 2557 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

17 771,940.00 20 7,407,000.00 22 6,892,000.00

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อม
ท่ีดี 

63 64,674,660.00 61 78,372,065.00 61 70,470,945.00

3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 59 23,264,377.00 55 24,792,070.00 56 24,812,070.00
4.การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุกระบบ 

34 5,794,102.00 51 13,251,700.00 31 6,043,852.00

5.การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 19 8,958,300.00 17 8,882,800.00 17 8,882,800.00

6.การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ 20 2,883,000.00 10 1,798,000.00 11 3,528,000.00

7.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 58 11,425,700.00 63 11,475,000.00 51 60,005,720.00

รวม 270 117,772,079.00 277 145,978,635.00 249 180,635,387.00
 

 
       จ. การจัดทํางบประมาณ 
                ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 157 โครงการ งบประมาณ 46,517,529 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 14 420,940.00
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 24 6,350,200.00
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 42 19,418,803.00
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ 18 3,550,485.00
5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 14 12,176,000.00
6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 12 770,855.70
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 33 3,830,245.40

รวม 157 46,517,529.10
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ มีดังนี้ 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุ 

ประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการอดุหนุน
ชมรมข้าราชการ
เกษียณ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน
งบประมาณแก่ชมรม
ข้าราชการเกษียณ 

อุดหนุนดา้นงบประมาณ
แก่ชมรมขา้ราชการ
เกษียณ 

2. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการอดุหนุนกิง่
กาชาดอําเภอบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตา่งๆที่
เป็นสาธารณะประโยชน์แก่
ประชาชน 

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
บ้านไผ ่

3. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่น
ภาคชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อให้ชุมชนได้มีสว่นร่วมใน
การแสดงความเหน็ในการ
บริหารจดัการท้องถิ่น เพื่อ
รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
เบื้องบน และเป็นช่อง
ทางเลือกของประชาชนทุกคน
ได้มีสว่นร่วมในการสะท้อน
การทํางานของท้องถิ่น 

ท้ัง 26 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

4. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริม
กิจกรรมเหลา่
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณ
ในการสงเคราะหแ์ละบรรเทา
ทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบสา
ธารณภัยต่าง ๆ  

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่อําเภอบ้านไผ่เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของเหล่ากาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น 

5. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุน
วันสตรสีากลโลก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพื่อเป็นค่าดาํเนินการในวัน
สตรีสากลโลก 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มเครือขา่ย
องค์กรสตรีอาํเภอบ้านไผ ่

6. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่
 
 
 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการประสานงานถา่ย
โอนงานจากส่วนกลางสู่
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการทํางานร่วมกันใน
เชิงบูรณาการของภาครัฐ
เอกชน และประชาชน 

จัดประชุมอบรมสามาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจด
ทะเบียนกับเทศบาลเมอืง
บ้านไผ ่
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7. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการจัดตัง้สภา
เด็กและเยาวชน
ระดับเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

49,940.00 เพื่อใหม้ีสภาเด็กและเยาวชน
ระดับเทศบาล เพือ่เป็น
ตัวแทนของเด็กและเยาวชน
ประสานกลุ่มต่าง ๆรวมรวม
ปัญหาความต้องการในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

คัดเลือกเดก็และเยาวชน
ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ท่ี
มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
เพื่อเป็นตัวแทนเดก็และ
เยาวชน ระดับเทศบาล
ชุมชนละ 2 คน รวม 52 
คน 

8. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู ้

รายได้จดัเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ และเผยแพร่
ส่งเสรมิสนบัสนุน
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้ตลอดจน
จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

9. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการฝึกซ้อม
การปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหา อัคคี
ภัย,วาตภัย และ
อุทกภัย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

27,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากอคัคีภัย, วาต
ภัยและอุทกภัย 

ดําเนินการฝกึซ้อมแผน
ป้องกัน อัคคีภัย วาตภัย 
และอุทกภัย 

10. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการเผยแพร่
ความรูก้ารป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน/
โรงเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อรณรงคป์้องกนัอัคคีภัย
ขั้นต้นใหก้ับนักเรยีนให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย 

จัดเจา้หนา้ท่ี/วิทยากร/ให้
ความรูใ้นการปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภัยแก่นกัเรียน 

11. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการคัดเลือก
สมาชิก อปพร.
ดีเด่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

9,000.00 เพื่อคัดเลือกสมาชิก อปพร.
ดีเด่นของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

ดําเนินการคัดเลือก 
สมาชิก อปพร.ดีเด่น 

12. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการจัดแสดง
นิทรรศการด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

18,000.00 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดแสดงนิทรรศการแสดง
ผลงานดา้นการปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ของงาน
ป้องกันและศูนย์ อปพร.
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

13. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

72,000.00 เพื่อป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศบาลปใีหม่ 
สงกรานต์ และตรษุจีน 

ดําเนินการจดัตั้งจดุ
รณรงค์จดุบรกิาร
ประชาชนในช่วงเทศบาล
ปีใหม่ สงกรานต์และ
ตรุษจีน 
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14. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

โครงการกู้ชีพ กู้ภัย รายได้จดัเก็บ
เอง 

90,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ  

แต่งตัง้สมาชิก อปพร.ท่ี
ผ่านการอบรมหลกัสูตรกู้
ชีพ กู้ภัยและหลกัสูตรการ
ประฐมพยาบาลขัน้
พื้นฐาน เข้าเวร-ยาม 

15. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดทําป้าย
ถนนซอยชุมชนต่าง 
ๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

170,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาในชุมชนเทศบาล 

จัดทําปา้ยบอกช่ือซอย
ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืง
บ้านไผ ่ปรับปรุงปา้ยช่ือ
บอกทิศทางและสถานที่
สําคัญ ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

16. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ท่อระบายน้ํา คสล.
ซอยก้าวหน้า 
(ชุมชนหลัก 14) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,314,000.00 เพื่อทําการก่อสรา้งท่อระบาย
น้ําให้ได้มาตรฐานแก้ไขปญัหา
น้ําท่วมขงัและทําการระบาย
น้ําได้ดีขึ้น 

ทําการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา คสล.โดยเริ่มจากซอย
สุขสาํราญไปทางทิศเหนือ
ท่อระบายน้ํา คสล.อัดแรง
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
ม.บ่อพัก คสล. ทุกระยะ 
10.00 ม.พร้อมรางวี 
คสล. ความยาวท่อรวมบอ่
พักท้ังสองข้างยาว
ประมาณ 1,000.00 ม. 

17. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ท่อระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 10 (ฝั่ง
ทิศใต้) ข้างตลาดสด
เทศบาล 4 (ชุมชน
ศรีหมอน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

483,600.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขงั เพื่อทําการก่อสรา้งท่อ
ระบายน้ํา คสล.โดยเริ่ม
จากถนนราษฎรธรุกิจไป
ทางทิศตะวันตก ท่อ คสล.
อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
ม. พร้อมบ่อพัก คสล.และ
รางวี คสล.ความยาวท่อ
รวมบ่อพักยาวประมาณ 
155.00 ม. 

18. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใช้น้ําประปาในเขตที่ไม่มีระบบ
ประปา 

ขยายเขตประปาตามถนน
และซอยต่าง ๆ ท่ียังไม่มี
ระบบจําหน่ายประปา
ภายในเขตชุมชน ท้ัง 26 
ชุมชน 

19. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในการ
สัญจรในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
ตามถนนและซอยในเขต
เทศบาล 



~ 7 ~ 
 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุ 

ประสงค์ ผลผลิต 

20. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ท่อระบายน้ํา คสล.
ถนนขนมจีน 
(ชุมชนขนมจีน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

908,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ําให้ได้
มาตรฐานและเพื่อแก้ไขปญัหา
น้ําท่วมขงัและการระบายน้ํา
ได้ด ี

โดยเริ่มจากแยกสมุนามัย
ไปทางทิศใต้สิ้นสดุถนน
ยุทธพลบํารุง ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา คสล. อดัแรง
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
ม. บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม. 
รางวี คสล. พร้อมท่อลอด 
ความยาวท่อรวมบ่อพักท้ัง
สองขา้งยาวประมาณ 
384.00 ม. 

21. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ถนนคสล.และราง
ระบายน้ําซอยแยก
อุตรนคร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

837,000.00 ก่อสรา้งถนนคสล.พร้อมราง
ระบายน้ําให้ไดม้าตรฐานและ
ระบบระบายน้ําดขีึ้น 

ช่วง1ก่อสรา้งถนนคสล.
เริ่มจากซอยอุตรนครทาง
ทิศเหนือผิวจราจรหนา 
0.15ม.กวา้ง2.00ม.ยาว 
26.50ม.พื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 53.00
ตร.ม.รูปตวัยู0.30ม.ลึก 
0.30-0.50ม.รางระบาย
น้ํา53.00ม.ช่วง2เหมือน
ช่วง1ความกวา้งความ
หนาเท่ากันรางระบายน้ํา
ช่วง2ยาว125.00ม.ช่วง
3เหมือนช่วงท่ี1 

22. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ถนนคสล.ถนนทอง
ประเสริฐซอย13
ช่วงท่ี3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

131,000.00 ก่อสรา้งผิวจราจรให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสรา้ง คสล.ถนนทอง
ประเสริฐซอย13ช่วง3
เริ่มจากผวิจราจรเดิมไป
ทางเหนือเลี้ยวขวาทางทิศ
ตะวันตกผวิจราจรหนา 
0.15ม.กวา้ง 3.50ม.ยาว
77.00ม.พื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 269.00ตรงม.
พื้นทางเดิมบดอัดแน่น
ไหล่ทางลกูรังกว้าง 0.50
ม. 

23. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

15,800.00 เพื่อเสริมสรา้งสนบัสนุนให้
คณะกรรมการบรหิารงาน
กิจการ อปพร.และอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชนของเทศบาลมี
ความเขม้แข็งและบทบาทเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 

จัดประชุมสมาชิก อปพร.
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
และอาสาสมัครตาํรวจ
ชุมชน 
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24. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน(อปพร) 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

180,000.00 เพื่อเป็นกาํลังเสรมิเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม 

ฝึกอบรมจดัตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
จํานวน 1 รุ่น จํานวน 50 
คน 

25. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งยุวอปพร. 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

45,000.00 เพื่อฟื้นฟูความรูใ้ห้แก่เยาวชน
ให้มสี่วนร่วมในการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

ฝึกอบรมจดัตั้งยุวอาสา
สมัครป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน 1 รุ่น 

26. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

13,500.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสถาปนา อปพร.
ส่งเสรมิการปฏิบตัภิารกจิของ
สมาชิก อปพร. 

จัดกจิกรรมเนื่องในวัน
สถาปนา อปพร. วันท่ี 22 
มีนาคม ของทุกป ี

27. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัด
ระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าบน
ถนนทางเท้าและ
การจราจร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

240,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามของชุมชน
และเพื่อป้องกันอบุัติเหตุ
ภายในเขตเทศบาล 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืง
บ้านไผ ่ท้ัง 26 ชุมชน 

28. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการปอ้งกัน
อุบัติเหตุและ
เสริมสร้างวินัย
จราจร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
อุบัติเหตุและการขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย 

จัดฝกึอบรมเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
จํานวน 1 รุ่น ๆ ละ 60 
คน 

29. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดจา้งยาม 
(รปภ.)ตลาดสด
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

76,800.00 เพื่อดูแลทรพัย์สินของทาง
ราชการและทรัพย์สินของ
ผู้ประกอบการค้า 

จัดจา้งยามเฝา้ตลาดสดฯ 
จํานวน 1 อัตรา 

30. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการรณรงค์
เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในสังกดัโรงเรียน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

33,700.00 เพื่อจัดกจิกรรมใหเ้ด็ก/
เยาวชน หา่งไกลยาเสพตดิ
รู้คุณรู้โทษของสิง่เสพติด 

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพตดิ ของ
นักเรียนและเยาวชน 

31. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
 
 
 

โครงการอดุหนุน
การฝึกอบรม
เยาวชนสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพื่อให้เยาวชนรู้ถงึปัญหาพิษ
ภัยของยาเสพตดิให้โทษและ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ จํานวน 26 
ชุมชน 
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32. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการหยุดโลก
ร้อนด้วยมือเรา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

250,000.00 การมสี่วนร่วมในการจดัปัญหา
สิ่งแวดล้อมลดปรมิาณขยะ,คัด
แยกขยะอันตรายในชุมชน
,เก็บรวบรวมกําจดัขยะเก็บ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดมหกรรมรณรงค์หยุด
โลกร้อนดว้ยมือเรา 1 
ครั้ง ประชาสมัพันธ์การใช้
ถุงผ้า ตะกรา้แทนการใช้
ถุงส่งเสริมการปลกูต้นไม้ 
อบรมอาสาสมัคร 78 คน 
จัดตลาดนักวสัดุรีไซเคิล,
จัดตั้งธนาคารวสัดรุีไซเคิล
,จัดประกวดผลการ
ดําเนินงาน สร้างสถานที
จัดเก็บขยะ 

33. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการวัยใสใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานกึแก่เด็กและ
เยาวชนในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน 
จํานวน 50 คน หลักสตูร 
2 วัน 

34. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการประกวด
ชุมชนสะอาด หนา้
บ้าน นา่มอง 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดบริเวณบ้านท่ีอยู่
อาศัยของตนเองและสร้าง
จิตสาํนึกท่ีดใีนการรักษาความ
สะอาดโดยเริ่มท่ีบา้น/ชุมชน 

จัดกจิกรรมรณรงค์รักษา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลและติดตาม
ประเมิน 2ครั้ง จดั
กิจกรรมประกวดชุมชน
สะอาดหน้าบา้นนา่มอง
โดยแบ่งเป็นโซน 1,2,3 

35. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการอนรุักษ์
สภาพสิ่งแวดล้อม
แบบย่ังยืน (ถนนกนิ
ได้) 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

79,800.00 เป็นแหล่งอาหารในชุมชน,ลด
ภาวะโลกร้อนเพิ่มอนุมูล
สิ่งแวดล้อมและให้เกิดสมดลุ
ด้านชีวภาพสรา้งความสมดลุ
ให้แก่ธรรมชาต ิ

ถนนภายในเขตเทศบาล,
สถานที่ออกกาํลังกายใน
ชุมชนและที่ดินสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

36. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้งผิว
จราจรท่อระบายน้ํา 
คสล.ถนนบา้นเกิ้ง 
ซอย 3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

762,000.00 เพื่อทําการก่อสรา้งท่อระบาย
น้ําให้ได้มาตรฐาน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

ก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
ม.บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม.พร้อมรางวี 
คสล.ความยาวท่อยาว
ประมาณ 244.00 ม.
ก่อสรา้งผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม.กว้าง 
3.00 ม.ยาวประมาณ 
122.00 ม.พื้นท่ี คสล,,
ไม่น้อยกวา่ 366.00 ม.
พื้นท่ีทางเดิมบดอัดแน่น 
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37. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
แท่นล้างรถ 
คสล.บริเวณสถานี
กําจดัขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อทําการก่อสรา้งแท่นล้างรถ ทําการก่อสร้างแท่นล้าง
รถ คสล.บริเวณสถานี
กําจดัขยะมูลฝอย พร้อม
ติดตั้งเครื่องลา้งรถแรงดัน
สูง ไม่นอ้ยกวา่ 130 
ปอนด์ เครื่องไดนาโม 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 แรง 

38. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองนา่อยู่
มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้งท่ี
เก็บน้ําสํารอง คสล.
พร้อมติดตั้งถังเก็บ
น้ําสาํเร็จรูปบริเวณ
สถานีกาํจัดขยะมลู
ฝอย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อทําการก่อสรา้งท่ีเก็บน้ํา
สํารองพร้อมติดตัง้ถังเก็บน้าํ
สําเรจ็รูป 

ทําการก่อสร้างท่ีเก็บน้ํา
สํารอง คสล.พร้อมติดตัง้
ถังเก็บสําเรจ็รูป ขนาด 
3,000 ลิตร จํานวน 2 
ถัง ติดตัง้เครื่องสบูน้ํา
อัตโนมัติ 1 เครื่อง และ
เช่ือมระบบท่อน้ําเดิม 

39. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
ทางวิชาการ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

387,307.00 เพื่อให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษา 

จัดแขง่ขันทางวิชาการ 
สําหรับคร/ูนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 ครั้ง
ละ 2 วัน 

40. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอบรมให้
ความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์ในเขต
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ
ในการใช้คอมพวิเตอร์และ
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
และทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

จัดการฝกึอบรมให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แกป่ระชาชน 

41. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดตัง้ศูนย์
การเรียนรู ้(ICT) 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

250,000.00 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรูแ้ละ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดตั้งศูนย์พรอ้มปรับปรุง
สถานที่ระบบเครือ่งเสียง,
เครื่องปรับอากาศซ้ือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ปริ๊น
เตอร,์เครื่องสแกนเนอร์
,เครื่องโปรเจ๊คเตอร์และ
จอรับภาพระบบไฟฟ้าโต๊ะ
เก้าอี้และวางระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณต์ิดตัง้ 

42. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

70,000.00 เพื่อใหอ้าสาสมัครปศุสัตวใ์น
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผม่ี
ความรู้เรื่องโรคตา่ง ๆ สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมไดร้ับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้
โรคและโรคเท้าเปือ่ย 

อาสาสมัครปศุสัตว์มี
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
โรคสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกดว้ย
นมได้รับการฉีดวคัซีนโรค
พิษสุนัขบา้และโรคเท้า
เปื่อยครอบคลุมในพื้นท่ี
เทศบาล 

43. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดสถานที่
จําหน่ายเนื้อสตัว์
สะอาด"เขียง
สะอาด" 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่ออบรมผู้ประกอบการฆา่
สัตว์และจาํหนา่ยเนื้อสัตวใ์หม้ี
ความรูด้้านสุขาภิบาลและ
โรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์และ 

ผู้ประกอบการค้าและ
จําหน่ายเนื้อสตัว์ จํานวน 
20 คน 
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     พัฒนาเขียงจาํหนา่ยเนื้อสัตว์
ให้ถกูหลกัสุขาภิบาล 

 

44. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม. อสม.จาํนวน 212 คน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

45. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดู
งาน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

376,475.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิต 
ปัญญา สังคมแก่ผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทํากจิกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน 

46. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

650,000.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพเทศบาลเมอืงบ้านไผ ่

จัดสรรงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพเทศบาล จาํนวน 
50 % ของงบประมาณที่ 
สปสช. สนบัสนุนมาให้ 
40 บาทต่อหวัประชากร 

47. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการรอบรูใ้ช้รถ
ใช้ถนนลดอบุัติเหต ุ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อใหพ้นักงานขบัรถยนต์และ
เครื่องจักรกล มีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและ
วิธีการขับรถอย่างถูกต้อง 

อบรมพนกังาน,พนักงาน
ขับรถยนต์และ
เครื่องจักรกลพร้อม
ผู้เกี่ยวข้องและประเมิน
การดแูลบาํรงุรักษา
รถยนต์และเครื่องจักรกล 

48. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเทศบาล
เมืองบา้นไผใ่สใ่จ
สุขภาพ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ด้านสุขภาพเบื้องต้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯพนักงานลกูจา้งเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

49. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการออกหนว่ย
บริการสาธารณสขุ
ผสมผสาน (เชิงรุก) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการ
ด้านการสาธารณสุข 

ประชาชนทุกเพศ วัย ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 

50. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและการสาธารณสุขใน
กลุ่มวัยเรียนและวยัก่อนเรียน 

ให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจําปแีก่นกัเรียนของ
โรงเรียนในสงักัดเทศบาล 
2,3 ศูนย์เด็กเล็กและจัด
อบรมอาสาสมัครนักเรียน 

51. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเงิน
อุดหนุนสาํหรับ 
สนับสนุนการ
บริการสาธารณสขุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

260,000.00 อุดหนุนให้ อสม. ท้ัง 26 
ชุมชน ดําเนินโครงการด้าน
สุขภาพในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให ้
อสม. 26 ชุมชน ๆ ละ 
10,000 บาท ในการ
ดําเนินงานดา้นสุขภาพใน
ชุมชน 

52. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเงิน
อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

80,000.00 เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณ
แก่ อสม.เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)เทศบาลเมอืงบ้าน
ไผ่ในการบริหารและจัด
กิจกรรมของ อสม. 
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53. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกฬีาใน
ชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

280,000.00 เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
แข่งขันกฬีาภายในชุมชน 
ท้ัง 26 ชุมชน 

54. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเขา้ค่าย
ฝึกซ้อมกฬีา
นักเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่นกฬีา
และสรา้งความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ภายในทีม 

เก็บตัวฝึกซ้อมกฬีา 4 
ประเภท 50 คน 

55. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาค
,ประเทศ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่นกฬีา 
และสรา้งความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ภายในทีม 

นํานักกฬีาตัวแทน
เทศบาลไปแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาค 1 
ครั้ง และระดับประเทศ 1 
ครั้ง 

56. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

140,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจของ
ประชาชนและเยาวชนให้
แข็งแรง 

จัดการแขง่ขันเยาวชน
และประชาชน จาํนวน 2 
ครั้ง 

57. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกจิ/เอกชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความสมพันธ์
ระหว่างหนว่ยงานราชการ
รัฐวิสาหกจิ/เอกชน 

จัดการจดัแข่งกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ใหก้ับ
บุคลากรของหน่วย
ราชการรัฐวิสาหกจิ/
เอกชน 

58. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
กลางวันในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,529,800.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
สารอาหารที่มปีระโยชน์และมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดทําอาหารกลางวัน
สําหรับเดก็เพื่อใหเ้ด็ก
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู ่

59. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,183,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
สารอาหารที่มปีระโยชน์และมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดทําอาหารกลางวัน
สําหรับเดก็ เพ่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู ่

60. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนสังกดั
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,770,860.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนใหด้ีขึ้น 

จัดซ้ืออาการเสรมินม
เพื่อให้เด็กได้ดื่มเป็น
อาหารเสริม 

61. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,999,360.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนใหด้ีขึ้น 

จัดซ้ืออาหารเสรมินม
เพื่อให้เด็กได้ดื่มเป็น
อาหารเสริม 

62. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

637,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนใหด้ีขึ้น 

จัดซ้ืออาหารเสรมินม
เพื่อให้เด็กได้ดื่มเป็น
อาหารเสริม 

63. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
การกีฬา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

110,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออก
กําลงักายใหม้ีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหก้ับเทศบาล 
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      เจ้าภาพอุดหนุนอาํเภอ
บ้านไผ,่อุดหนุนชมรมใน
เขตเทศบาลอุดหนุนการ
แข่งขันกฬีาแหง่ชาต ิ

64. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
งบประมาณ
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,284,800.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
สารอาหารที่มปีระโยชน์และมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนการจัดทําอาหาร
กลางวันสําหรับเดก็เพื่อให้
เด็กไดส้ารอาหารครบ 5 
หมู ่

65. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเข้ารว่ม
แข่งขันกฬีา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลเกดิความ
สนุกสนานเกดิการพัฒนาการ
ด้านรา่งกายและอารมณส์ังคม
สติปญัญา 

ส่งพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลและ
ลูกจา้งเขา้ร่วมการแข่งขัน
กีฬาตามหนว่ยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนจดัการ
แข่งขัน 

66. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาอนุบาลเกมส ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนระดับปฐมวัยให้กับโร
เรียนสังกัดเทศบาลเกิดความ
สนุกสนานและส่งเสริมการ
ออกกาํลังกายของนักเรียน
โรงเรียนในสงักัด 

มีสถานศกึษาท่ีสอนใน
ระดับปฐมวัยเขา้รว่มการ
แข่งขันกฬีาอนุบาลเกมส์ 
จํานวน 10 แห่ง 

67. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

45,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ให้กบัประชาชนในชุมชนและ
เพื่อเป็นการสง่เสรมิและ
พัฒนาการกฬีาฟตุบอลใน
ระดับท้องถิ่น 

มีนักกฬีาฟตุบอลเข้าร่วม
การแข่งขัน จํานวน 16 
ทีม 

68. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการรณรงคล์ด
การใช้น้ํามันทอดซ้ํา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อใหผู้้ประกอบการคา้ลด
การใช้น้ํามันทอดซ้ําในการ
ประกอบปรงุอาหาร 

ผู้ประกอบการค้าและ
ประชาชนที่ใช้น้ํามันทอด
ซํ้า 

69. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแผง
สะอาด ตลาดน่าซ้ือ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000.00 สร้างความตระหนกัและ
แรงจงูใจในการดูแลแผง
จําหน่ายสินค้าและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนจากสารเคม ี

กลุ่มผู้ประกอบการค้า
ภายในตลาดสดเทศบาล
และแผงจาํหนา่ยสินค้า
ภายในบริเวณจุดผ่อนผัน 
ถนนบ้านไผ่พัฒนา 2,3 
ถนนประพันธ์และถนน
สมาสบาํรุง 

70. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการตลาดนัด
ชุมชนคนบ้านไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อสรา้งรายได้ใหแ้ก่กลุ่ม
อาชีพและประชาชนในเขต
เทศบาลประชาสมัพันธ์การจัด
ตลาดนัดชุมชนคนบ้านไผ ่
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การจัด
ตลาดนัดชุมชนและเฝ้า
ระวังสารปนเปือ้นใน
อาหาร 
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71. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวันสาํคัญ
ของชาต ิ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
เนื่องใน 
วโรกาส 5 ธันวาคม มหาราช 
และ 12 สิงหามหาราชิน ี

จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือธง ธงทิว
โคมไฟ ไฟประดับ ตรา
สัญลกัษณ ์และวสัดุ
อุปกรณต์่าง ๆ เพือ่ใช้ใน
การประดับตกแตง่ 

72. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิน่
ไทย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อเป็นการราํลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 
5 ได้กรุณาจดัตั้งตาํบลท่า
ฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัว
เมืองแห่งแรกเมื่อวันท่ี 18 
มีนาคม 2448 ถือเป็นจุด
กําเนิดของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

จัดกจิกรรมวันท้องถิ่นไทย 

73. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
ท่ีว่าการอาํเภอบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค ์

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานรัฐพิธตีา่ง ๆ  

74. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
บุญประเพณี(บุญ
คุ้ม) แต่ละชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

208,000.00 เพื่อส่งเสริมบญุประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 26 
ชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดงานประเพณีบุญ
คุ้มชุมชน 

75. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

1,562,201.00 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีเช่น งาน
ขึ้นปีใหม,่งานวัน
สงกรานต,์งานวันลอย
กระทงและงานแห่เทียน
พรรษา 

76. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็ก
แห่งชาต ิ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

75,000.00 เพื่อให้เด็กและยาวชนมีส่วน
ร่วม/บทบาทในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
เด็กและสังคม 

จัดกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาต,ิกิจกรรมเยาวชน
แห่งชาติและกจิกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

77. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการบรรเทา
สามเณร/จาริณี 
ประจําป ี

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้
เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมเพือ่ให้มีสมาธิและ
ห่างไกลอบายมุข 

จัดฝกึอบรมปฏิบตัิธรรม
สําหรับเดก็ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป จาํนวน 
100 คน 

78. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
งานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

450,000.00 เพื่ออนุรักษส์่งเสรมิวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบา้น และ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

ส่งเสรมิงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
งานกฐินเทศบาล,งาน
บุญกุม้ข้าวใหญ่.งานบุญ
บั้งไฟ,งานบุญตะไลยักษ,์
งานไหมและประเพณีผูก
เสี่ยว 
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79. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
กิจการศาสนาวัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

270,000.00 เพื่อการทาํนุบาํรุง ส่งเสริม
ศาสนาให้เจรญิและเป็นท่ีพึง
ทางใจในชุมชน 

อุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้แก่วัดท่ีตั้งอยู่ในเขต
เทศบาล วัด ๆ ละ 
20,000 บาท 

80. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการรอบรูใ้ช้รถ
ใช้ถนนลดอบุัติเหต ุ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อใหพ้นักงานขบัรถยนต์และ
เครื่องจักรกล มีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและ
วิธีการขับรถอย่างถูกต้อง 

อบรมพนกังาน,พนักงาน
ขับรถยนต์และ
เครื่องจักรกลพร้อม
ผู้เกี่ยวข้องและประเมิน
การดแูลบาํรงุรักษา
รถยนต์และเครื่องจักรกล 

81. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานทาง
วิชาการของ
นักเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

295,625.00 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่การจัด
แสดงความก้าวหน้าทาง
การศึกษา และแสดงผลงาน
ของนักเรียนและครูในโรงเรียน 

จัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ปลีะ 
1 ครั้ง 

82. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการอดุหนุน
เจ้าภาพจัด
นิทรรศการทาง
วิชาการภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการทางการศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณแก่
เจ้าภาพจัดงาน
นิทรรศการทางวิชาการ 

83. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการอดุหนุน
ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพื่อใหลู้กเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาลได้
จัดกจิกรรมตามหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ได้
เข้าร่วมกจิกรรมชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นไทย 

84. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคาร
ห้องสมุดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

85,000.00 เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสร้างความ
มั่นใจใหก้ับผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุด 

จ้างเหมาทาสีใหมภ่ายใน
และภายนอกอาคาร 

85. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 
 
 
 

โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงู 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

19,200.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดรูปแบบสารสนเทศ 

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงูโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 
2 แห่ง 
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86. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

277,360.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของข้าราชการคร ู

ข้าราชการครูได้รบัการ
พัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 

87. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

72,000.00 เพื่อพัฒนาครูผูดู้แลเด็กใหม้ี
ความรู้ความสามารถมากขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กในสงักัด
เทศบาล จํานวน 3 แห่ง 
ได้พัฒนาตนเอง 

88. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการจัดซ้ือ
หนังสือใหห้้องสมดุ
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

120,000.00 เพื่อให้นกัเรียนมหีนังสืออา่นท่ี
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือหนงัสือเขา้ห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 
จํานวน 2 แห่ง 

89. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการพัฒนา
แหลง่เรียนรู้ของ
โรงเรียนสําหรับเปน็
สถานจัดการศึกษา
ตลอดชีวติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000.00 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน สําหรับเป็นฐานใน
การจัดการเรียนการสอน 

ได้พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ของ
โรงเรียนในสงักัดเทศบาล
สําหรับเป็นฐาน จํานวน 
2 แห่ง 

90. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการประกวด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจัดสง่
แผนการศึกษา
ดีเด่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

600,000.00 เพื่อจัดประกวดการจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น 

จัดการประกวดการจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษา
ดีเด่นระดับสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลและระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

91. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาใน
โรงเรียนและศูนย์ฯ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000.00 เพื่อจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเดก็ปฐมวยั 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเดก็ปฐมวยัของ
สถานศึกษาในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใน
สังกัดเทศบาลและระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

92. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการพัฒนาเดก็
เล็กเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพื่อพัฒนาศูนย์เดก็เล็กให้เป็น
แหลง่เรียนรู้และการศึกษา
ตามอธัยาศัย (กศน.) ในสังกัด
เทศบาล 

พัฒนาศูนย์เด็กเลก็ 
จํานวน 3 แห่ง 
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93. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการอดุหนุน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อสรา้งเครือขา่ยร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
กองการศึกษาเทศบาลฯ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

อบรมพนกังานครู
เทศบาล/พนักงานจ้าง/
บุคลากรทางการศึกษา 2 
รุ่น ๆละ 2 วัน รวม 65 
คน และจัดนิทรรศการ
การเรียนการสอน เทอม 
ๆล 2 ครั้ง 

94. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการส่งเสริม
การจัดทํา/ปรบัปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000.00 เพื่อเป็นค่าวสัดใุนการจัด
ฝึกอบรมจดัทําหลกัสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุในการ
จัดฝกึอบรมจัดทํา
หลักสูตร สาํหรบัโรงเรียน
ท้ัง 2 แห่ง ในสังกดั
เทศบาลฯ 

95. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการบณัทิต
น้อย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและ
ให้นักเรียนมีสว่นรว่มใน
กิจกรรม 

นักเรียนท่ีจะจบการศึกษา
จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
1,2,3 และโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ท.1 และ ท.2 

96. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการจัดหา
อาสาสมัคร/ครสูอน
ภาษาองักฤษ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 

รับอาสาสมัคร/ครผูู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษที่เป็น
ชาวต่างชาต ิ

97. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,200,000.00 เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท.
1/ร.ร.ท.2 

พัฒนาการจัดบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ่น ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 

98. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

281,300.00 เพื่อให้เด็กและครไูด้ใช้วสัดุ
การศึกษาอย่างเหมาะสม 

จัดซ้ือเครื่องปริ๊น,ตู้เก็บ
เอกสาร,เครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล
,โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน,โต๊ะครู
,โต๊ะอาคาร,
เครื่องปรับอากาศ,เครื่อง
คอมพิวเตอร,์โต๊ะหมู่บูชา,
โทรโขง,พัดลมดดูอากาศ,
กล้องดิจิตอล,พัดลมโคจร
,และโทรทัศน์สี 
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99. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพภาคชุมชน
ให้เขม็แข็ง 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อให้ชุมชาสามารถมีการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ ดา้น
สังคมและเศรษฐกจิของชุมชน
นําไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีมั่นคง
และยั่งยืน 

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ 
สังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจของชุมชน 

100. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียง 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและให้
ชุมชนสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับไปประกอบอาชีพและ
สามารถลดรายจา่ยเพิ่มรายได้
ยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ ท้ัง 26 
ชุมชน 

101. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเงิน
อุดหนุนศูนย์เฉลมิ
พระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ HIV ของอําเภอ
บ้านไผ ่ตามหนงัสอืท่ี ขก 
1217/1910 ลว.ท่ี 19 
มิถุนายน 2554 

อุดหนุนเงินใหแ้กศู่นย์
เฉลิมพระเกียรต ิ

102. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการอดุหนุน
บริจาคโลหิต 
ช่วยชีวิตมนุษย์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพื่ออุดหนุนในกจิกรรมบริจาค
โลหิตของอําเภอบา้นไผ่ จาม
หนังสือท่ี ขก 1217/1910 
ลว.ท่ี 9 มิถุนายน 2554 

อุดหนุนเงินใหแ้กอ่ําเภอ
บ้านไผ ่

103. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเงิน
อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่
ชมรมผู้สงูอายุเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่
ชมรมผู้สงูอายุเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ ในการ
บริหารกจิกรรมของชุมชน 

104. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการตรวจ
สุขภาพสายตาและ
สงเคราะห์แว่นตา
แก่ผู้มปีัญหาทาง
สายตา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสท่ีมีปัญหา
ทางสายตาได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ป้องกัน
โรคแทรกช้อนทางสายตาทํา
ใหผู้้ด้วยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ผู้ด้วยโอกาสท่ีปญัหาทาง
สายตาในชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ท้ัง 
26 ชุมชน 

105. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

11,233,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการการจา่ยเงิน
เบี้ยยังชีพแก่ผูสู้งอายุในชุชน
ในเขตเทศบาลที่มฐีานะ
ยากจน 

ผู้อายุในเขตเทศบาลไดร้ับ
การดแูลและช่วยเหลือ 
เสริมสร้างกาํลังใจแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

106. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการและเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

105,000.00 เพื่อสงเคราะห์จดัสวัสดิการ
ด้านตา่ง ๆ ให้แกผู่้พิการและผู้
ติดเอดส์ในเขตเทศบาล เพือ่
เป็นการสรา้งขวัญกําลงัใจ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการตา่ง ๆ แก่
ประชาชนและเยาวชนที่
ป่วยเป็นโรคเอดสแ์ละผู้
พิการ 
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107. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

สงเคราะห์เครื่องกนัหนาว
แก่ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส
ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 
เช่น ผ้าหม่ เสือ้กนัหนาว 

108. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบตัิ
และปัญหาความ
เดือดร้อนความ
ยากจน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ยากไร้และด้อยโอกาสท่ี
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
เป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตและ
ครอบครัวท่ีประสบปัญหา
ความเดอืดร้อนจากภัย
ธรรมชาติหรอืความยากจน 
ยากไร ้

ช่วยเหลือดา้นการเงินแก่
ครอบครัวผูป้ระสบภัย
พิบัติ ภัยธรรมชาติ ปัญหา
ความยากไร้ ยากจน ไร้ท่ี
พึงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

109. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องอุปโภค
บริโภคแก่คนพิการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

78,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครื่องอปุโภคบริโภค 
ให้แก่คนพิการ ผูป้่วยโรคเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

คนพิการ,ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ได้รับการช่วยเหลอื
เบื้องต้น 

110. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โคงการมอบ
ทุนการศึกษา
สําหรับเดก็นักเรียน 
นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 

ให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
กําพรา้ เดก็ยากจน และ
คนพิการในท้องถิน่ ศึกษา
ในระดับท่ีสงูขึ้นกว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
เทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่า
ระดับปรญิญาตร ี

111. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
รายไดใ้นชุมชนใน
เขตเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้
ให้กบัประชาชนพฒันาทักษะ
ฝีมือดา้นการอาชีพใหก้ับ
ประชาชน เพื่อองค์กร
ประชาชนมีประสบการณ์และ
สร้างความเข้มแขง็และ
ส่งเสรมิอาชีพจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดตั้งกลุม่พัฒนาอาชีพใน
เขตเทศบาลและสนับสนุน
วัสดุอปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และจัดอบรม
กลุ่มเปา้หมาย กลุม่
คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน ผูสู้งอายุและ
ประชาชนทั่วไป 

112. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

300,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพ
หรือรายได้ในระหว่างปิดภาค
เรียนและไม่ปิดภาคเรียน ลด
ปัญหาการวา่งงานของเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

จ้างนกัเรียน/นกัศึกษา 
เพื่อสรา้งรายได้ใหก้ับ
นักเรียนในวันปิดภาค
เรียนหรือกาํลงัศึกษาอยู ่

113. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรงุ
ห้องคลงั 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบของ
สถานที่ปฏิบตัิงานและเพื่อ
ความสะดวกของผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 
 

ปรับปรงุห้องคลัง 
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114. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําป้าย
บอกทางเข้าตลาด
สดเทศบาล 1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนที่จะเข้าไปซ้ือสินค้า
ในตลาดสดเทศบาล 

จัดทําปา้ยบอกทางเข้า
ตลาดสดเทศบาล1 ชนิด
ป้ายกลอ่งไฟ จํานวน 4 
ช่องทาง 

115. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยม
ชุมชนเคลื่อนที่ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

88,905.70 เพื่อใหบ้ริการเชิงรกุแก่
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา
จากคําร้องทกุข์ของประชาชน 
สร้างจิตสํานกึในการให้บรกิาร
ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานตา่ง 
ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ออกให้บรกิารแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ ท้ัง 26 
ชุมชน 

116. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญา้ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,700.00 เพื่อใช้สาํหรบัตัดหญา้บริเวณ
ศูนย์ 3  

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย จาํนวน 1 
เครื่อง 

117. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําแผน่
พับประชาสมัพันธ์
ความรู้เรื่องภาษี
ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาต 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

11,250.00 เพื่อใหป้ระชาชนผูห้น้าท่ีเสีย
ภาษีได้รบัความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่าง 
ๆ ดา้นภาษีท้ังระยะเวลาการ
ชําระภาษ ี

จัดทําแผ่นพับหรือคู่มือ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หรือข้อปฏิบัติให้
ประชาชนได้รับความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ชําระภาษีค่าธรรมเนียม 
และใบอนญุาต 

118. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ภาษี
คืนกําไรทางสื่อวิทยุ
เคเบิ้ลทีวี 
หนังสือพิมพ ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

2,000.00 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการชําระ
ภาษีตรงเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาสถานีวิทยุ 
เคเบิ้ลทีวีหรือหนงัสือ 
พิมพ์ ประชาสัมพนัธ์
โครงการภาษีคืนกาํไร 

119. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเพิม่และ
ปรับปรงุระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ให้บริการระบบการให้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย รวดเรว็ 
ครบวงจรและทั่วถงึแก่
ประชาชน เพื่อใหเ้ครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถใช้ข้อมลู
และทรัพยากรร่วมกันได้
สามารถครอบคลมุการใช้งาน
ทุกกองทั้งระบบใช้สายและไร้
สาย 

เพิ่มและปรบัปรงุระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้สายและไร้
สาย ให้ครอบคลุมทุกจุด
บริการภายในเขตเทศบาล
ฯ 

120. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ประชาสัมพันธ์กจิกรรม 
โครงการตา่ง ๆ ของเทศบาล 

จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์
ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด 

121. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงาน
ของเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

320,000.00 เผยแพร่ผลงานและกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ผลงานและ
กิจกรรมตา่ง ๆ ใหห้น่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทราบอย่างท่ัวถึง 

จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นปลวิ 
วารสาร,จุลสาร รายงาน
ผลการดาํเนินงานของ
เทศบาล ปฏิทิน วดีีทัศน์ 
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      เทศบาล และ
ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงาน องค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมไป
ถึงประชาชนทั่วไปทราบ 

122. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อบริการ
ข้อมูลขา่วสาร
สารสนเทศของ
เทศบาลฯ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
เข้าถึงแหลง่ข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน 

พัฒนาเว็บไซต์เพือ่การ
บริการข้อมลูข่าวสาร
สารสนเทศของเทศบาลฯ 

123. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดตัง้
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ใน 
ชุชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
เข้าถึงแหลง่ข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน 

จัดอบรมวธิีการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
,จัดประชุมเครือขา่ย
ประชาสัมพันธ์และศึกษา
ดูงานดา้นประชาสัมพันธ ์

124. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการอดุหนุน
ศูนย์บริการขอ้มูล
ข่าวสาร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

29,000.00 เพื่อใช้ในการอดุหนุนศูนย์
ข้อมูลขา่วสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีการ
บริหารจดัการท่ีดขีึ้น 

125. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดการ
เลือกตัง้ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อจัดการเลือกตัง้ทุกระดับใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่การ
จัดการเลอืกตัง้เปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย ถกูต้องตาม
ขั้นตอนที่กําหนดและมีความ
บริสุทธิ์ ยุตธิรรม 

จัดการเลอืกตัง้ ส.ส. สว. 
และสจ. ในทุกระดับ 

126. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดประชมุ
ประจําเดอืน
คณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อสรา้งความเขม้แข็งของ
คณะกรรมการชุมชนและ
องค์กรอื่นในชุมชนให้มสี่วน
ร่วมในการร่วมคิดร่วมทําใน
การพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึง
การรบัทราบถึงความ
เคลื่อนไหวและภารกิจ
กิจกรรมของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและประธานกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน ท้ัง 26 
ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

127. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการเลือกตั้ง
ซ่อมประธาน
คณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

70,000.00 เลือกตัง้ประธาน
คณะกรรมการชุมชนแทน
ประธานคณะกรรมการชุมชน
ท่ีเสียชีวิต ลาออก ย้ายถิ่นฐาน 

จัดให้มกีารเลือกตัง้ซ่อม
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนแทนประธาน
คณะกรรมการชุมชนท่ี
เสียชีวิต ลาออก ย้ายถิ่น
ฐาน ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่
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128. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการเงิน
อุดหนุนเครือขา่ย
คณะกรรมการ
ชุมชนและกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อสรา้งความเขม้แข็งในการ
บริหารกลุ่มองคก์ร 

องค์กรเครือขา่ย
คณะกรรมการชุมชนและ
เครือข่ายกลุม่สตรแีม่บ้าน 

129. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน่
อย่างมสี่วนรว่ม 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดทําประชาคมเมอืง
ทราบความต้องการ
ประเด็นปัญหาร่วมกับ
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
เอกชน ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล เน้นการมี
ส่วนรว่มของทกุภาคส่วน
และดําเนินการจัดประชุม
องค์กรท่ีเกี่ยวขอ้งในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

130. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการเพิม่พูน
ความรูแ้ละทักษะ
ศึกษาดูงานภายใน
และภายนอกของ
ผู้บริหาร,สมาชิก,
พนักงาน,ลูกจ้าง 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

582,565.40 เพิ่มพูนความรูใ้หพ้นักงาน,
ลูกจา้งและครูเทศบาลมีทักษะ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จัดฝกึอบรมสัมมนาให้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งพนักงาน
จ้าง ประมาณ 300 คน 
และทัศนศึกษาดงูานนอก
สถานที ่

131. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล
ผู้ปฏิบัตงิาน
ภาคสนามดีเด่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเป็นขวญักาํลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัตงิาน โดยยกย่องเชิดชู
ผู้ปฏิบัตงิานด ีตั้งใจทํางานเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้แกผู่้ปฏิบัตงิาน 

ให้รางวัลผูม้ีผลการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม
ดีเด่น 

132. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการให้
ทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและ
ระดับปรญิญาโท
การศึกษาภาค
พิเศษ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

479,700.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ระดับปรญิญาตรีและปริญญา
โทสถาบันการศึกษาท่ีมี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยหรือกรม
ส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงผู้รบัทุนคือ ผู้
บริหาร,สมาชิกสภาฯเจา้หนา้ท่ี
ท้องถิ่น พนักงานลูกจา้ง 
รวมถึงลูกจ้าง อปท. 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
พนักงานจ้าง รวมตลอด
ถึงลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

133. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานเชิงปฏิบตัิการ
คณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กร
ในเขต 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

571,300.00 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสว่นร่วม
ภาครัฐและภาคประชาชน
สร้างเสรมิภาวะผูน้ําในหลัก 
ธรรมาภิบาลการทํางานเป็น
ทีมและความสามคัคีของ
ประชาชนในท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนความรูค้วามเขา้ใจ 

ชุมชนและองค์กรสามารถ
กําหนดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
และบริหารจัดการภายใต้
หลัก 
ธรรมาภิบาล ทําให้เกิด
ความรกัความสามัคคี
ทํางานรว่มกันอย่างม ี
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     ประสบการณใ์นการพัฒนา
ท้องถิ่นระหวา่งภาคส่วนตา่ง ๆ 
ในสังคม 

ประสิทธิภาพ 

134. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมครู
และทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการเพิ่มประสทิธิภาพการ
เรียนการสอนและแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละประสบการณ ์

จัดอบรมพนักงานครู
เทศบาลและลูกจ้าง
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องที่มีสว่นร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
เทศบาล จํานวน 100 
คน 1 รุ่น ไปทัศนศึกษาดู
งานตา่งประเทศ 

135. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้
ความรูด้้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากรในองค์กร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อใหม้ีความรู้ความสามารถ
ในการใช้คอมพวิเตอร,์
ประสบการณแ์ละทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ ,
การดแูลรกัษาอุปกรณ์ไอที
และสามารถแก้ไขการขดัข้อง
ของอุปกรณ์ไอทีนาํความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกตพ์ัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีความชํานาญ 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล/พนักงานครู,
พนักงานจ้างลกูจา้งทุก
ประเภท 

136. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความ
สะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

348,000.00 เพื่อใหอ้าคารสาํนกังาน
เทศบาลฯ มีความสะอาดมาก
ขึ้น 

จ้างเหมาเอกชนทาํความ
สะอาดสํานักงานเทศบาล
เป็นประจําทุกเดือน 

137. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อเป็นการระลกึถึง
ความสําคัญและความเป็นมา
ของ อปท.รูปแบบ "เทศบาล" 
และเป็นการกระชบั
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล
กับประชาชนให้ดย่ิีงขึ้น 

จัดกจิกรรมวันเทศบาลใน
วันท่ี 24 เมษายน ของ
ทุกปี 

138. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการภาษีคืน
กําไร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แกผู่้ชําระ
ภาษีตรงเวลา และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

จัดซ้ือของขวัญของรางวัล
ของที่ระลึกมอบให้แกผู่้
ชําระภาษีตรงเวลา 

139. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพวิเตอร ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

66,400.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและรองรับการ
บันทึกบัญชีดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร ์

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ ์จํานวน 
2 ชุด 

140. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บเงิน
ค่าบริการเกบ็ขน
ขยะมูลฝอย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

153,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได ้

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ออกจัดเก็บเงินค่าบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลและครอบคลุม 
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      ทุกพื้นท่ี และตามชุมชน 
จํานวน 2 อัตรา 

141. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการปรับปรงุ
ศูนย์ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน(ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล2)
เป็นศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ จํานวน 1 
แห่ง 

142. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือโตะ๊
และเก้าอี้สาํหรบัใช้
ในศูนย์ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพื่อใช้ปฏิบัตงิานในศูนย์
ผู้สูงอาย ุ

จัดซ้ือโต๊ะ จาํนวน 6 ตัว 
และเก้าอี้ จาํนวน 26 ตัว 

143. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพวิเตอร์
ตั้งโต๊ะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

28,000.00 เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยประเมินผลกลาง 
ชีพียูไม่น้อยกว่า 13 ท่ีมี
ความเรว็สญัญาณนาฬกิา
ไม่น้อยกวา่ 2.0 GHz มี
ความจํา แรมขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล Hard disk 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 
500 GBจํานวน 1 หน่วย
มี DVD-RWหรือดกีว่า 
จํานวน 1 หน่วย มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครอืข่าย
แบบ 10 /100 /mbps
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
มีอุปกรณ์ต่อระบบ
เครือข่ายไรส้าย จาํนวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง  

144. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
รักษาความ
ปลอดภัยสถานที ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

230,400.00 เพื่อดูแลรักษาทรพัย์สินของ
ทางราชการไม่ให้เกิดความ
เสียหายและสูญหาย 

จ้างเหมา/บุคคล/เอกชน 
ทําหน้าท่ีรกัษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ
โรงเรียนเทศบาล 

145. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาด 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

307,200.00 เพื่อรักษาความสะอาดและ
ดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ ท้ัง 3 แหง่ และ
โรงเรียนสังกดัเทศบาล 

จ้างเหมาบุคคล/เอกชน 
ทําหน้าท่ีรกัษาความ
สะอาดและดูแลทรัพย์สิน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กท้ัง 
3 แห่ง และโรงเรยีนสังกัด
เทศบาล 

146. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการตดิตาม
และประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

28,500.00 เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง 
ๆ และนําผลการตดิตามมา
วิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนา 

จัดประชุมตดิตาม
ประเมินผลการพฒันา
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
ของตัวช้ีวดั,ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงผลการอบรมให ้
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ประสงค์ ผลผลิต 

      ความรูใ้นทุกระดบั 
147. พัฒนาระบบ

บริหารจดัการ 
โครงการจัดซ้ือ
บันไดอลมูิเนียม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,000.00 เพื่อใช้ในการทาํความสะอาด
ผนัง ฝา้ เพดาน ซ่อมเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว ์

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียมเพื่อ
ใช้ในโรงฆ่าสัตว ์จาํนวน 1 
อัน 

148. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,000.00 เพื่อใช้ปฏิบัตงิานในศูนย์
ผู้สูงอายุเทศบาล 

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร 
จํานวน 2 ตู้ 

149. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือไฟ
สํารองโรงฆ่าสตัว์
พร้อมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพื่อสําหรับใช้สาํรองไฟฟ้าดับ
ขณะปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว ์

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง 

150. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือถัง
สํารองน้ําโรงฆา่สตัว์
พร้อมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพื่อใช้สาํหรบัสาํรองน้ําประปา
ไว้ใช้ในการฆา่สัตวข์องโรงฆา่
สัตว ์

จัดซ้ือถังสํารองน้ํา ขนาด 
2,000 ลิตร จํานวน 2 
ถัง 

151. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเกา้อี้
ทํางาน ระดับ 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,300.00 เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของเจา้หนา้ท่ี 

จัดซ้ือเกา้อี้ทํางาน ระดับ 
8 มีล้อเลือ่น และพนักพิง 
จํานวน 1 ตัว 

152. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเกา้อี้
ทํางาน ระดับ 5 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

580.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือเกา้อี้ทํางาน ระดับ 
5 มีล้อเลือ่นและพนักพิง 
จํานวน 1 ตัว 

153. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือโตะ๊
ทํางาน ระดับ 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

6,300.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือโต๊ะทํางาน 

154. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

32,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมอืง
บ้านไผ ่

จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟวว์อล 
จํานวน 1 ชุด,เครือ่งพิมพ์
สี 2ชุด,จอคอมพวิเตอร์ 
จํานวน 2 จอ เครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อม 
โน๊ตบุ๊คจํานวน 2 เครื่อง
กล้องภาพนิ่งและกล้อง
เคลื่อนไหวเครื่องสํารอง
ไฟ 

155. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการสํารวจ
ข้อมูลความจําเป็น
พื้นฐาน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

70,000.00 เพื่อจัดทําและสาํรวจข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนภายในเขต
เทศบาลนาํมาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาดา้นตา่ง ๆ  

จัดอบรมผู้นาํชุมชน เพื่อ
สํารวจ จปฐ.ในเขต
เทศบาล ท้ัง 26 ชุมชน 

156. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพวิเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

66,400.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 
จํานวน 2 ชุด 

157. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการตดิตั้ง
กล้องวงจรปิดรอบ
อาคารสํานกังาน
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

90,000.00 เพื่อเป็นการรักษาสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการให้มี
ความมั่นคงและปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณ
รอบอาคารและในอาคาร
สํานักงาน ตัวควบคุม 1 
เครื่อง ตัวกล้องจาํนวน 
12 เครื่อง อารด์สิก์ 2 ตัว
พร้อมติดตั้ง 
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        ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการใชจ้่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 119 โครงการ จํานวนเงิน 34,287,947 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 119 โครงการ จํานวนเงิน 34,289,211 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจ่าย

งบประมาณ 
1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 9 319,203.00 9 319,203.00

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 19 4,182,785.58 19 4,182,785.58

3. การพัฒนาทุนมนุษย ์ 37 18,243,074.92 37 18,243,074.92
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทกุระบบ 9 1,016,223.00 9 1,017,487.00

5. การแก้ไขปญัหาความยากจน 11 7,567,650.00 11 7,567,650.00
6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 10 559,960.70 10 559,960.70
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 24 2,399,049.40 24 2,399,049.40

รวม 119 34,287,946.60 119 34,289,210.60
 
 
 
    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณเทศบาลเมืองบา้นไผ ่ที่มีการก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสญัญา 
มีดังนี ้ 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

1. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการอดุหนุน
ชมรมข้าราชการ
เกษียณ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 ข้าราชการ
เกษียณอาย ุ

01/01/
2555 

7 

2. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการอดุหนุนกิง่
กาชาดอําเภอบา้นไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 10,000.00 กิ่งกาชาด
อําเภอบา้นไผ ่

10/11/
2554 

7 

3. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นภาค
ชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 27,560.00 ร้านเกียรตสิิน 18/01/
2555 

7 

4. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรม
เหลา่กาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 กาชาดอําเภอ 20/11/
2555 

5 



~ 27 ~ 
 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

5. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 สุดาวัลย์ 01/08/
2555 

1 

6. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการจัดตัง้สภา
เด็กและเยาวชน
ระดับเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

49,940.00 49,940.00 เงินยืม 14/08/
2555 

1 

7. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการจัดแสดง
นิทรรศการด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

18,000.00 17,964.00 ฏีกา 01/01/
2555 

80 

8. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

72,000.00 71,219.00 ฏีกา 30/01/
2555 

3 

9. การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนรว่มในการดําเนินงาน 

โครงการกู้ชีพ กู้ภัย รายได้จดัเก็บ
เอง 

90,000.00 62,520.00 ฏีกา 01/10/
2554 

365 

10. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดทําป้าย
ถนนซอยชุมชนต่าง 
ๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

170,000.00 169,000.00 หจก.ราชพฤษ์
การ์เด้นท์ 

05/09/
2555 

30 

11. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน้ํา คสล.ซอย
ก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 
14) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,314,000.00 1,312,500.
00 

หจก.เกษอนันต์
คอนสรัคช่ัน 

01/09/
2555 

120 

12. การพัฒนาโครงสรา้งพื้น 
ฐานและพัฒนาเมอืงให้เป็น
เมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000.00 39,561.00 การประปา
อําเภอบา้นไผ ่

01/10/
2554 

356 

13. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000.00 172,231.66 การไฟฟ้า
อําเภอบา้นไผ ่

01/10/
2554 

365 

14. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน้ํา คสล.ถนน
ขนมจีน (ชุมชน
ขนมจีน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

908,000.00 907,000.00 หจก.เจษอนันต์
คอนสรัคช่ัน 

09/08/
2555 

90 

15. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการก่อสรา้ง
ถนนคสล.ถนนทอง
ประเสริฐซอย13ช่วง
ท่ี3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

131,000.00 129,500.00 เกษอนันต์
คอนสรัคช่ัน 

09/08/
2555 

30 



~ 28 ~ 
 
 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

16. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

15,800.00 7,400.00 พนักงาน
เทศบาล 

05/04/
2555 

1 

17. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน(อปพร) 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

180,000.00 11,815.02 ฏีกา 30/04/
2555 

5 

18. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งยุวอปพร. 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

45,000.00 36,600.00 ฏีกา 28/06/
2555 

3 

19. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดกจิกรรม
วันสถาปนา อปพร. 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

13,500.00 13,050.00 ฏีกา 22/03/
2555 

7 

20. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดระเบียบ
การจําหน่ายสินค้าบน
ถนนทางเท้าและ
การจราจร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

240,000.00 113,890.00 พนักงาน
เทศบาล 

01/10/
2555 

365 

21. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการปอ้งกัน
อุบัติเหตุและ
เสริมสร้างวินัยจราจร 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 26,540.00 ฏีกา 01/12/
2554 

7 

22. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการจัดจา้งยาม 
(รปภ.)ตลาดสด
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

76,800.00 76,800.00 นายชวลิต 
ราศร ี

01/10/
2554 

365 

23. การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองนา่อยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

โครงการหยุดโลกร้อน
ด้วยมือเรา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

250,000.00 9,500.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

14/12/
2554 

14 

 7,200.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

09/01/
2555 18 

 14,400.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

24/02/
2555 14 

 14,400.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

09/03/
2555 24 

 26,400.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

02/04/
2555 28 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 11,800.00 ร้านเค ทู เอ็กซ
เพรส 

30/04/
2555 7 

 29,900.00 ร้านเค ทู เอ็กซ
เพรส 

22/06/
2555 7 

 962.00 ร้านลัคน์ สตูดิโอ 
11/07/
2555 5 

 2,728.00 ร้านเอพีกอ็ปปี ้ 23/07/
2555 5 

 3,000.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

30/07/
2555 3 

 27,600.00 หจก.วัสดุเซ็น
เตอร ์

09/08/
2555 5 

 8,790.00 ส.เจรญิศิลป์
วัสดกุ่อสรา้ง 

22/08/
2555 5 

 5,200.00 น.ส.บังอร กัน
หาบาง 

28/08/
2555 3 

24. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่มีสิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

โครงการวัยใสใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 17,200.00 น.ส.สุปราณ ี
เสถียรมงคลกิจ 

12/06/
2555 

15 

 1,710.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

25/06/
2555 1 

25. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่มีสิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

โครงการประกวด
ชุมชนสะอาด หนา้
บ้าน นา่มอง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 26,000.00 สุปราณีเสถียร
มงคลกจิ 

10/05/
2555 

30 

 207.90 ร้านกระดาษทอง 
07/06/
2555 1 

 22,500.00 นางวารุณ ีลาด
มะโรง 

20/08/
2555 30 

26. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 

โครงการอนรุักษส์ภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน 
(ถนนกินได้) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,800.00 79,800.00 ปัญญา ปะโม
โท 

26/09/
2555 

7 

27. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 

โครงการก่อสรา้งผิว
จราจรท่อระบายน้ํา 
คสล.ถนนบา้นเกื้งซอย3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

762,000.00 759,000.00 หจก.ขอนแก่น
สินสุวรรณ 
(1996) 

15/08/
2555 

90 

28. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 

โครงการก่อสรา้งท่ีเก็บ
น้ําสาํรอง คสล.พร้อม
ติดตั้งถงัเก็บน้าํสาํเร็จรูป
บริเวณสถานกีําจดัขยะ
มูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 98,600.00 หจก.เกษอนันต์
คอนสรัคช่ัน 

15/09/
2554 

30 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

29. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการแข่งขันทาง
วิชาการ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

387,307.00 140,300.00 ยืมเงิน 25/07/
2555 

5 

 16,507.00 ร้านวิเชียร 07/09/
2555 5 

 10,000.00 โรงพิมพ์นันท
ศิลป ์

07/09/
2555 5 

 8,000.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 
07/09/
2555 5 

 7,030.00 นายชาญชัย ทิ
ทํา 

07/09/
2555 3 

 25,200.00 ร้านลดัน์ สตูดิโอ 
21/09/
2555 5 

30. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการอบรมให้
ความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์ในเขต
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 ฎีกา 178/55, 
ฏีกา 191/55 

26/06/
2555 

7 

31. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

70,000.00 8,200.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

27/02/
2555 

1 

 360.00 ร้านกระดาษทอง 
19/03/
2555 1 

 9,000.00 ร้านพัฒนาการ
พิมพ ์

19/03/
2555 1 

 1,620.00 น.ส.ลัดดาวร
รณ ความมั่น 

19/03/
2555 1 

 1,170.00 ร้านคัดเตอร ์ 19/03/
2555 1 

 23,060.00 ห้องภาพลักค์
สตูดิโอ 

14/05/
2555 7 

 200.00 ร้านลกัค์  26/03/
2555 1 

 4,606.00 นางรัชนีกร สิทธิกล 
14/05/
2555 3 

32. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการจัดสถานที่
จําหน่ายเนื้อสตัว์
สะอาด"เขียงสะอาด" 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 6,000.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

27/06/
2555 

1 

 750.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

23/07/
2555 3 

 



~ 31 ~ 
 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 540.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

23/07/
2555 1 

 455.00 ร้านคัดเตอร์
อิ้ง 

23/07/
2555 1 

 450.00 นางถนอม
ลักษณ ์

31/07/
2555 1 

 7,500.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

31/08/
2555 3 

 1,650.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

19/09/
2555 3 

33. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุข 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 24,800.00 น.ส.ดาวรรณ 
ภูเหิน 

12/01/
2555 

15 

34. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

376,475.00 375,875.00 น.ส.ดาวรรณ 
ภูเหิน 

08/02/
2555 

1 

 600.00 ร้านลกัค์ 24/02/
2555 1 

35. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพเทศบาลเมอืง
บ้านไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

650,000.00 620,000.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

01/04/
2555 

90 

36. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการรอบรูใ้ช้รถใช้
ถนนลดอุบตัิเหต ุ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 13,600.00 นางเยาวภา 
โกศัลวัฒน ์

31/05/
2555 

30 

 1,800.00
น.ส.ลัดดา
วัลย์ ความ
มั่น 

25/06/
2555 1 

37. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการออกหนว่ยบริการ
สาธารณสุขผสมผสาน (เชิง
รุก) 

เงิน
อุดหนุ
นท่ัวไป 

100,000.00 52,398.22 องค์กรเภสัช
กรรม 

05/01/
2555 

1 

 500.00 ร้านลกัค์สตู
โอ 

14/03/
2555 1 

 35,400.00 นางศิริขวญั 
สุวรรณธาดา 

19/06/
2555 1 

 7,500.00 บ.พร้อม
เพอร์ตี้ จํากดั 

09/08/
2555 5 

38. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

10,000.00 9,500.00 นางศิริขวญั 
สุวรรณธาดา 

26/06/
2555 

1 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 500.00 ร้านลัคน์ สตูดิโอ 
19/07/
2555 5 

39. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนบัสนุนการ
บริการสาธารณสขุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

260,000.00 260,000.00 ชุมชนทั้ง 26 
ชุมชน 

05/06/
2555 

1 

40. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการเงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

80,000.00 80,000.00 นายธวัชชัย 
ประเสริฐสนิท
ชัย,นายสมอ 
โคตรมณี และ 
นางเยาวภา 
โกศัยวัฒน์ 

09/03/
2555 

1 

41. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกฬีาในชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

280,000.00 280,000.00 ร้านวิเชียร 11/05/
2555 

7 

42. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการเขา้ค่ายฝกึซ้อม
กีฬานักเรียน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 โอนลด 20/07/
2555 

365 

43. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการแข่งขันกฬีา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาค
,ประเทศ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

80,000.00 80,000.00 พนักงาน
เทศบาล 

14/10/
2554 

7 

44. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการแข่งขันกฬีา
เยาวชนและประชาชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

140,000.00 91,500.00 พนักงาน
เทศบาล 

09/02/
2555 

15 

 6,099.00 หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

09/02/
2555 7 

 5,000.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 
09/02/
2555 7 

 4,750.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

09/02/
2555 7 

 2,587.00 ร้านลกัค์ 09/02/
2555 7 

45. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการอาหารกลางวันใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,529,800.
00 

202,774.00 นางบญุเกิด ตะ
กินนอก(งวด1) 

01/12/
2555 

5 

 75,504.00 น.ส.สุวิภา ลิม้ธี
ระกุล (งวด 1) 

01/12/
2555 5 

 184,340.00 
นางบญุเกิด ตะ
กิมนอก (งวด 
2) 

30/12/
2555 1 

 68,640.00 น.ส.สุวิภา ลิม้ธี
ระกุล (งวด 2) 

30/12/
2555 2 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 175,123.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก(งวด3) 

02/02/
2555 7 

 65,208.00 น.ส.สุวิภา ลิ้มธีระ
กุล (งวด 3) 

02/02/
2555 7 

 193,557.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก(งวด4) 

01/03/
2555 7 

 72,072.00 น.ส.สุวิภา ลิม้ธีระ
กุล (งวด 4) 

01/03/
2555 7 

 110,604.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก (งวด 5) 

10/04/
2555 5 

 41,184.00 นางสวุิภา ลิ้มธีระ
กุล (งวด 5) 

10/04/
2555 5 

 104,052.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก (งวก 1) 

05/06/
2555 5 

 45,240.00 นางขนิษฐา สุข
สมกจิ (งวด 1) 

05/06/
2555 5 

 173,420.00 นางงบญุเกดิ ตะ
กิมนอก (งวด 2) 

02/07/
2555 5 

 75,400.00 นางขนิษฐา สุข
สมกจิ (งวด 2) 

02/07/
2555 5 

 190,762.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก (งวด 3) 

31/08/
2555 5 

 82,940.00 นางขนิษฐา สุข
สมกจิ (งวด 3) 

01/08/
2555 5 

 173,420.00 นางบญุเกิด ตะกิ
มนอก (งวด 4) 

31/08/
2555 5 

 75,400.00 นางขนิษฐา สุข
สมกจิ (งวด 4) 

31/08/
2555 5 

 323,366.00 กันเงิน 31/08/
2555 5 

46. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ท้ัง 3 ศูนย์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,183,000.00 25,740.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1 (งวด 1) 

01/12/
2555 

7 

 37,180.00
นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด 
1) 

01/12/
2555 7 

 25,740.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ. (งวด 1) 

01/12/
2555 7 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 23,400.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1 (งวด 2) 

28/12/
2555 5 

 22,230.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1 (งวด3) 

02/02/
2555 7 

 32,110.00
นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด 
3) 

02/02/
2555 7 

 22,230.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ.3 (งวด 3) 

02/02/
2555 7 

 24,570.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1 (งวด 4) 

01/03/
2555 7 

 35,490.00
นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด 
4) 

01/03/
2555 7 

 24,570.00
นางพรรรณี 
เจริญสุข ศ.3 
(งวด4) 

01/03/
2555 7 

 14,040.00 นางประพิศ ไทย
รัก ศ.1 (งวด 5) 

10/04/
2555 5 

 20,208.00 นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด5) 

10/04/
2555 5 

 14,040.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ.3 (งวด5) 

10/04/
2555 3 

 14,040.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1 (งวด 1) 

05/06/
2555 3 

 20,280.00
นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด 
1) 

05/06/
2555 5 

 14,040.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ.3 (งวด 1) 

05/06/
2555 3 

 23,400.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1(งวด 2) 

02/07/
2555 5 

 33,800.00 นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2 (งวด2) 

02/07/
2555 5 

 23,400.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ.3(งวด2) 

02/07/
2555 5 

 25,740.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ.1(งวด3) 

01/08/
2555 5 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 37,180.00 นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2(งวด 3) 

01/08/
2555 5 

 25,740.00 นางพรรณี เจริญ
สุข ศ3 (งวด3) 

01/08/
2555 5 

 23,400.00 นางประพิตร ไทย
รัก ศ1 (งวด4) 

31/08/
2555 5 

 33,800.00 นางพรพรรณ ยสิ
นพร ศ.2(งวด 4) 

31/08/
2555 5 

 23,400.00
นางพรรรณี 
เจริญสุข ศ.3 
(งวด4) 

31/08/
2555 5 

 104,780.00 กันเงิน 25/07/
2555 5 

 267,415.00 โอนลด 24/09/
2555 5 

47. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) โรงเรียนสังกดัเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,770,860.00 143,558.14 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 

15 

 130,507.40 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 15 

 123,982.03 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 15 

 137,032.77 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 15 

 117,456.66 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 15 

 296,181.20 โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 2 แห่ง 

06/07/
2555 15 

 313,503.34 อสค.กันเงิน 25/09/
2555 5 

 77,468.28 อสค 27/09/
2555 3 

 129,113.80 อสค 27/09/
2555 3 

 142,025.18 อสค 27/09/
2555 3 

 129,113.80 อสค 27/09/
2555 3 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

48. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,999,360.00 219,178.96 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนม 

31/05/
2555 

15 

 199,253.60 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

31/05/
2555 15 

 189,290.92 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

31/05/
2555 15 

 209,216.28 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

31/05/
2555 15 

 179,328.24 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

31/05/
2555 15 

 476,081.60 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

31/05/
2555 15 

 527,263.38 อสค.กันเงิน 26/09/
2555 3 

 126,813.96 อสค.กันเงิน 27/09/
2555 3 

 211,356.60 อสค.กันเงิน 27/09/
2555 3 

 232,492.26 อสค.กันเงิน 27/09/
2555 3 

 211,356.60 อสค.กันเงิน 27/09/
2555 3 

 217,727.60 กันเงิน 28/09/
2555 3 

49. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหารเสริม 
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

637,000.00 43,443.40 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 

7 

 39,494.00 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 7 

 37,519.30 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 7 

 41,468.70 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 7 

 35,544.60 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 7 

 141,546.00 องค์การส่งเสริม
ผลิตโคนมฯ 

06/07/
2555 7 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 98,524.20 อสค.กันเงิน 28/09/
2555 3 

 23,696.40 อสค. 27/09/
2555 3 

 39,494.00 อสค. 27/09/
2555 3 

 43,443.40 อสค. 27/09/
2555 3 

 39,494.00 อสค. 27/09/
2555 3 

 53,332.00 อสค. 30/09/
2555 3 

50. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุนการ
กีฬา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

110,000.00 5,000.00 ชมรมแอโรบิคท่ีวา่
การอาํเภอบา้นไผ ่

13/02/
2555 

7 

 5,000.00 ชมรมแอโรบิค 
โรงเรียนมูลนิธ ิ

24/05/
2555 1 

 5,000.00 ชมรมแอโรบิคบา้น
เกิ้ง 

27/08/
2555 3 

 30,000.00 อุดหนุนการแข่งขนั
กีฬา 

27/08/
2555 3 

 5,000.00 ชมรมแอโรบิค 
สภอ.บ้านไผ ่

27/08/
2555 3 

51. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุน
งบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,284,800.00 1,508,000.00 โรงเรียน สพฐ. 5 
โรงเรียน 

02/02/
2555 

7 

 331,500.00 โรงเรียน สพฐ. 2 
โรงเรียน 

13/02/
2555 7 

 224,900.00 โรงเรียนบ้านเกิง้ 06/03/
2555 7 

 570,700.00 โรงเรียน สพป. 18/07/
2555 5 

 877,500.00 โรงเรียนบ้านไผ่
ประถมศึกษา 

27/07/
2555 3 

 297,700.00 โรงเรียนประเสริฐฯ,
โรงเรียนจตุรมิตร 

07/08/
2555 3 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 275,600.00 โรงเรียนบ้านไผ่
แสงทอง 

06/08/
2555 5 

 100,000.00 โอนลด 03/09/
2555 5 

 98,900.00 โอนลด 24/10/
2555 3 

52. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาอนุบาลเกมส ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

40,000.00 14,400.00 ฎีกา 28/03/
2555 

7 

 3,000.00 ร้านนําแข็งทิพย์ 28/03/
2555 7 

 1,000.00 ร้านทูเคเอ็กเพรส 28/03/
2555 7 

 21,440.00 ฎีกา 28/03/
2555 7 

53. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขันกฬีา
ฟุตบอลชุมชน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

45,000.00 38,400.00 ฏีกา 01/06/
2555 

1 

 2,600.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 27/07/
2555 3 

 1,000.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

27/07/
2555 3 

 3,000.00 ร้านลัคน์ สดูติโอ 27/07/
2555 3 

54. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการรณรงคล์ด
การใช้น้ํามันทอดซ้ํา 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 3,500.00 นางสดุา ชาติ
สุวรรณ 

24/02/
2555 

1 

 1,250.00 นายสุวะ ตุงชีพ 24/04/
2555 7 

 6,000.00 ร้านพีแอนด์พีมาร์
เก็ตติ่ง 

01/05/
2555 35 

 6,099.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความหมั่น 

14/05/
2555 1 

 1,962.00 นางสดุา ชาติ
สุวรรณ 

21/05/
2555 1 

 1,500.00 นางสดุา ชาติ
สุวรรณ 

22/05/
2555 1 

 3,500.00 นางสดุา ชาติ
สุวรรณ 

08/05/
2555 3 

 3,500.00 ร้านแอน ดีพี มารก์ี ้ 28/05/
2555 3 

 



~ 39 ~ 
 

 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

55. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการแผงสะอาด 
ตลาดน่าซ้ือ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000.00 17,600.00 นางสดุา ชาติ
สุวรรณ 

28/06/
2555 

1 

 840.00 นางสาวลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

30/07/
2555 1 

 1,284.00 นายประหยัด
ทรัพย์ อาวจําปา 

31/07/
2555 1 

 900.00 นางสดุา ชาติสุวรรณ 
01/08/
2555 1 

 2,684.00 หจก.ถาวรวัสดุเซ็น
เตอร ์

23/08/
2555 3 

 4,526.10 ร้านพีแอนด ี 31/08/
2555 3 

56. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการจัดกจิกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญของชาต ิ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

150,000.00 14,488.00 ฎีกา 26/03/
2555 

5 

57. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการจัดกจิกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 49,884.00 นางชิด ชํานาญ
ไพร/ฏีกาเบกิ 

15/03/
2555 

1 

58. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการอดุหนุนท่ีว่า
การอาํเภอบา้นไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 10,000.00 ท่ีว่าการอาํเภอ
บ้านไผ ่

28/11/
2554 

1 

59. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการอดุหนุนบุญ
ประเพณี(บุญคุ้ม) แต่
ละชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

208,000.00 208,000.00 ชุมชน 26 ชุมชน 01/06/
2555 

7 

60. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

1,562,201.00 698,020.00 พนักงานเทศบาล 31/10/
2554 

7 

 45,100.00 หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

23/11/
2554 7 

 15,000.00 ร้านเคทูเอ็กเพรส 23/11/
2554 7 

 4,680.00 นางลดัดาวัลย์ 
ความมั่น 

23/11/
2554 7 

 28,066.00 ร้านเคทูเอ็กเพรส 23/11/
2554 7 

 17,625.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 23/11/
2554 7 

 10,000.00 นายวราวุธ จันทรา
ชัย 

23/11/
2554 7 

 29,888.00 พนักงานเทศบาล 21/12/
2554 7 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 83,000.00 พนักงานเทศบาล 21/12/
2554 7 

 2,200.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

13/01/
2555 7 

 3,457.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 13/01/
2555 7 

 3,574.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 06/03/
2555 7 

 408,890.00 เงินยืม 03/04/
2555 5 

 29,360.00 หจก.บ้านไผ่ศิริบุ๊ค 
สโตร ์

10/05/
2555 5 

 15,616.00 ร้านวิเชียร 16/05/
2555 5 

 3,000.00 ร้านเวิเชียร 18/05/
2555 5 

 6,585.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 24/05/
2555 5 

 151,370.00 เงินยืม 25/07/
2555 5 

 3,300.00 ร้านวิไลสงัคภัณฑ ์ 27/08/
2555 5 

 3,470.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 04/01/
2555 5 

61. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

รายได้จดัเก็บ
เอง 

75,000.00 47,000.00 ฏีกา 04/01/
2555 

7 

 14,000.00 ร้านวิเชียร 19/01/
2555 7 

 10,843.00 เกียรติสินโฮเซล 13/02/
2555 7 

 2,995.00 ร้านน้ําแข็งทิพย์ 13/02/
2555 7 

62. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการบรรพชาสามเณร/
จารณี ประจาํป ี

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 30,000.00 เงินยืม 26/03/
2555 

7 

63. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอดุหนุนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

450,000.00 50,000.00 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอบา้นไผ ่

14/11/
2554 

1 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 80,000.00 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอบา้นไผ ่

06/01/
2555 1 

 30,000.00 วัดจันทรประสิทธิ ์ 20/10/
2554 1 

 50,000.00 พุทธญาณสมาคม 06/01/
2555 1 

 50,000.00 วัดโนนสะอาด 18/06/
2555 1 

 100,000.00 
ชุมชนบ้านข่า
พัฒนา,ชุมชนโพธิ์
สวรรค ์

08/05/
2555 7 

 40,000.00 สภาวัฒนธรรม
อําเภอบา้นไผ ่

14/08/
2555 3 

 50,000.00 งานงิว้ประจาํป ี 24/09/
2555 5 

64. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการอดุหนุนกจิการ
ศาสนาวัด 

เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป 

270,000.00 20,000.00 วัดนันทพิมพาราม 26/10/
2555 

5 

 50,000.00 วัดศรีบญุเรือง 22/02/
2555 5 

 20,000.00 วัดโพธิ์ชัย 05/04/
2555 5 

 20,000.00 วัดโพธิ์ศิริโสภณ 03/05/
2555 3 

 20,000.00 วัดปา่สุมนามัย 26/05/
2555 5 

 50,000.00 วัดเอี่ยมไพบูลย์ 17/09/
2555 3 

 50,000.00 วัดคุ้มจดัสรร 27/09/
2555 3 

65. การพัฒนาทุนมนษุย์ โครงการรอบรูใ้ช้รถใช้
ถนนลดอุบตัิเหต ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 13,600.00 น.ส.เยาวภา โก
ศัลวัฒน์ 

31/05/
2555 

34 

 1,800.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความหมั่น 

25/06/
2555 7 

66. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสงักัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานทางวชิาการ
ของนักเรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

295,625.00 10,000.00 โอนลด 14/06/
2555 

7 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 40,920.00 เงินยืม 12/06/
2555 5 

 213,720.00 เงินยืม 27/07/
2555 5 

 3,065.00 น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

09/08/
2555 5 

 5,900.00 นายชาญชัย ทิทํา 07/09/
2555 5 

 22,020.00 ร้านวิเชียร 21/09/
2555 5 

67. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสงักัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุ
ระบบ 

โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

19,200.00 642.00 บ.ทีโอที จก. 22/11/
2555 

7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 04/01/
2555 7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 16/01/
2555 7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 13/02/
2555 7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 08/03/
2555 7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 28/03/
2555 7 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 24/04/
2555 5 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 17/06/
2555 5 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 25/07/
2555 5 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 05/09/
2555 5 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 28/09/
2555 5 

 642.00 บ.ทีโอที จก. 22/06/
2555 5 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

68. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสงักัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสงักัด
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

277,360.00 1,280.00 เงินยืม 15/10/
2555 

7 

 8,016.00 เงินยืม 11/10/
2555 7 

 6,380.00 เงินยืม 23/01/
2555 7 

 6,380.00 เงินยืม 23/01/
2555 7 

 12,080.00 เงินยืม 26/01/
2555 7 

 8,816.00 เงินยืม 26/01/
2555 7 

 6,380.00 เงินยืม 30/01/
2555 7 

 6,380.00 เงินยืม 06/02/
2555 7 

 6,380.00 เงินยืม 06/02/
2555 7 

 14,780.00 เงินยืม 09/02/
2555 7 

 1,470.00 เงินยืม 08/03/
2555 7 

 16,880.00 เงินยืม 13/03/
2555 7 

 22,264.00 เงินยืม 10/04/
2555 5 

 30,350.00 เงินยืม 10/04/
2555 5 

 2,350.00 เงินยืม 10/04/
2555 5 

 6,070.00 เงินยืม 27/04/
2555 5 

 13,540.00 เงินยืม 08/05/
2555 5 

 4,540.00 เงินยืม 11/05/
2555 5 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 14,140.00 เงินยืม 06/05/
2555 5 

 23,600.00 เงินยืม 22/05/
2555 5 

 7,050.00 เงินยืม 18/06/
2555 5 

 11,592.00 เงินยืม 21/06/
2555 5 

 5,052.00 เงินยืม 22/06/
2555 5 

 9,400.00 เงินยืม 18/09/
2555 5 

 11,592.00 นางฉวีวรรณ 
นริสศิริกลุ 

19/07/
2555 5 

 2,080.00 นางฉวีวรรณ 
นริสศิริกลุ 

25/07/
2555 5 

 2,080.00 นางจติโสภิณ เคน
จันทึก 

25/07/
2555 5 

 5,046.00 นางฉวีวรร นริสศิริ
กุล 

06/09/
2555 5 

 5,046.00 นางจติโสภิณ เคน
จันทึก 

07/09/
2555 5 

 2,480.00 นายเทพพร กรม
ทอง 

28/09/
2555 5 

 3,860.00 นางเนาวรัตน ์
วรรณด ี

28/09/
2555 5 

69. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้
ได้มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

72,000.00 1,684.00 เงินยืม 21/06/
2555 

5 

 22,264.00 โอนลด 21/06/
2555 7 

70. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้
ได้มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการพัฒนาเดก็
เล็กเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และการศึกษา
ตามอธัยาศัย (กศน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
3 แห่ง 

24/09/
2555 

5 

71. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้
ได้มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการส่งเสริมการ
จัดทํา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศกึษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000.00 19,200.00 เงินยืม 10/05/
2555 

5 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

 10,000.00 โอนลด 18/06/
2555 7 

 4,592.00 ร้านทูเคเอ็วฺเพรส 02/07/
2555 5 

72. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการบณัทิต
น้อย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

30,000.00 28,000.00 เงินยืม 19/03/
2555 

7 

73. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการ
พัฒนาการบรหิาร
จัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,200,000.00 200,000.00 โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ ่

11/07/
2555 

7 

74. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทกุระบบ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

281,300.00 5,700.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

14/06/
2555 

5 

 15,500.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

20/06/
2555 5 

 6,000.00 ร้านเสียงทอง 14/06/
2555 5 

 33,200.00 ร้านเสียงทอง 15/06/
2555 5 

 59,400.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

06/06/
2555 7 

75. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพภาคชุมชนให้เขม็
แข็ง 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

80,000.00 80,000.00 เกียรติสิน 23/07/
2555 

1 

76. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอบา้นไผ ่

14/05/
2555 

1 

77. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการอดุหนุนบริจาค
โลหิต ช่วยชีวิตมนษุย์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 20,000.00 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอบา้นไผ ่

16/01/
2555 

1 

78. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการเงินอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 50,000.00 ชมรมผู้สงูอายุ 11/01/
2555 

1 

79. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

11,233,000.
00

6,879,500.
00

ผู้สูงอาย ุ 01/10/
2554 

12 

80. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ
และเอดสผ์ู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

105,000.00 52,500.00 ผู้ป่วยโรคเอดส ์ 02/10/
2554 

13 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

81. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์เครื่อง
กันหนาวแก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 ร้านวิเชียร 28/12/
2554 

7 

82. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผูป้ระสบภัยพิบัติ
และปัญหาความเดือดร้อน
ความยากจน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

20,000.00 3,000.00 นางถวลิ สหีา
บุตร 

03/02/
2555 

6 

83. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการสงเคราะห์เครื่อง
อุปโภคบริโภคแก่คนพิการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

78,000.00 78,000.00 ร้านวิเชียร 26/09/
2555 

1 

84. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายไดใ้นชมุชนในเขต
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

100,000.00 37,000.00 ร้านวิเชียร 22/06/
2555 

7 

85. การแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

300,000.00 287,650.00 นักเรียน และ
นักศึกษา 

01/04/
2555 

30 

86. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 20,000.00 ร้านภู่กันทอง 18/04/
2555 

5 

87. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยมชุมชน
เคลื่อนที่ 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

88,905.70 88,905.70 ร้านเทียนแสง 11/07/
2555 

1 

88. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งตัด
หญา้ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,700.00 8,700.00 หจก.สหยนตบ์้าน
ไผ ่

06/08/
2555 

5 

89. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําแผน่พับ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรือ่ง
ภาษีค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาต 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

11,250.00 11,250.00 ร้านพัฒนาการ
พิมพ ์

02/03/
2555 

10 

90. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไร
ทางสื่อวิทยุเคเบิ้ลทีวี 
หนังสือพิมพ ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

2,000.00 2,000.00 นายวัลลภ วัฒนา
คมประทีป 

09/02/
2555 

60 

91. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเพิม่และปรับปรงุ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

รายได้จดัเก็บ
เอง 

25,000.00 24,645.00 ทูเคเอ็กซ์เพรส 28/09/
2555 

7 

92. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 93,450.00 นายชัย นามบาง 05/03/
2555 

15 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

93. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กจิกรรมและ
ผลงานของเทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

320,000.00 143,825.00 ร้านลกัค์สตดูิโอ 01/12
/2554 

15 

 128,085.00 ร้านลกัค์สตดูิโอ 01/04
/2555 90 

94. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาแวบ็ไซต์เพื่อ
บริการข้อมลูข่าวสาร
สารสนเทศของเทศบาลฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 22,500.00 ร้านทูเคเอ็กเพรส 08/12
/2554 

7 

95. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดตัง้เครอืข่าย
ประชาสัมพันธ์ในชุชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 16,600.00 ทูเคเอ็กซ์เพรส 21/08
/2555 

7 

96. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดประชมุ
ประจําเดอืนคณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 10,400.00 ร้านเทียนแสง 08/02
/2555 

1 

 16,800.00 วิชุดา ขันแพง 01/06
/2555 7 

97. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการเลือกตั้งซ่อม
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 70,000.00 ร้านวิเชียร 08/05
/2555 

7 

98. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,960.00 ฏีกา 139/55, ฏี
กา 150/55, ฏี
กา 173/55, ฏี
กา 174/55 

21/05
/2555 

7 

99. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการเพิม่พูนความรู้และ
ทักษะศึกษาดูงานภายในและ
ภายนอกของผู้บรหิาร,
สมาชิก,พนักงาน,ลูกจา้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

582,565.40 18,000.00 ร้านทู เค เอ็กซ์
เพรส 

28/02
/2555 

5 

 561,565.40 ฏีกา 28/05
/2555 5 

100. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการให้ทุนการศึกษา
ระดับปรญิญาตรีและระดับ
ปริญญาโทการศึกษาภาค
พิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

479,700.00 72,500.00 พนักงานเทศบาล 
ครู สท. 

01/10
/2554 

365 

101. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

571,300.00 571,300.00 ฎีกา 22/03
/2555 

7 

102. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

โครงการอบรมใหค้วามรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 14,910.00 ทุเคเอ็กซ์เพรส 21/08
/2555 

7 
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 ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

103. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมาเอกชนทํา
ความสะอาดอาคารสํานกังาน
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

348,000.00 211,600.00 พนักงานจ้าง
เหมา 4 คน 

01/10/
2554 

365 

104. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน
เทศบาล 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

50,000.00 49,884.00 นางชิด ชํานาญ
ไพร 

01/03/
2555 

7 

105. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

66,400.00 65,000.00 ร้านทูเคเอ็กซ์
เพรส 

15/05/
2555 

5 

106. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมาจัดเก็บเงิน
ค่าบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

153,600.00 76,800.00 น.ส.สุรีรัตน ์อนุ
เดชากุล 

01/10/
2554 

365 

 6,400.00 นายพิชิต ทวิลา 01/10/
2554 31 

107. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรกัษาความ
ปลอดภัยสถานที ่

รายได้จดัเก็บ
เอง 

230,400.00 172,800.00 พนักงานจ้าง
เหมา 

01/10/
2554 

365 

108. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

307,200.00 153,600.00 พนักงานจ้าง
เหมา 

01/10/
2554 

15 

109. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการตดิตามและประเมิน
ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

28,500.00 20,700.00 ภทธรรม ไชยชาต ิ 13/02/
2555 

7 

110. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือบันได
อลูมิเนียม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,000.00 3,000.00 ร้านวิเชียร 19/06/
2555 

5 

111. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,000.00 5,000.00 ร้านพุทธะการค้า 19/07/
2555 

1 

112. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือไฟสํารองโรง
ฆ่าสัตว์พร้อมตดิตัง้ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 16,200.00 ร้านปทุมนที 
คอนตร์ช่ัน 

24/09/
2555 

1 

113. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือถังสํารองน้ํา
โรงฆ่าสัตว์พร้อมตดิตั้ง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 46,700.00 นายสมบรูณ ์แซ่
แต ้

21/09/
2555 

1 

114. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเกา้อี้ทํางาน 
ระดับ 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,300.00 1,300.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

21/03/
2555 

5 

115. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเกา้อี้ทํางาน 
ระดับ 5 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

580.00 580.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

21/03/
2555 

5 

116. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือโตะ๊ทํางาน 
ระดับ 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

6,300.00 6,300.00 ร้านกรงุทอง
เฟอร์นิเจอร ์

21/03/
2555 

5 

117. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดหาครภัุณฑ์ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

32,000.00 30,750.00 ทูเคเอ็กซ์เพรส 04/09/
2555 

7 

118. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งคอม 
พิวเตอร์พร้อมปริน๊เตอร ์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

66,400.00 59,000.00 ร้านทูเคเอ็กเพรส 12/09/
2555 

5 

119. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

โครงการตดิตั้งกลอ้งวงจรปิด
รอบอาคารสาํนักงาน
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

90,000.00 88,000.00 ฏีกา 532/55 20/08/
2555 

5 
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รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ปี 2555 
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(ล้าน) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(ล้าน) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(ล้าน) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(ล้าน) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(ล้าน) 

1.การพัฒนาความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

17.0 0.77 14.0 0.42 9.0 0.32 9.0 0.32 9.0 0.32

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อม
ท่ีดี 

63.0 64.67 24.0 6.35 19.0 4.18 19.0 4.18 19.0 4.18

3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 59.0 23.26 42.0 19.42 37.0 18.24 37.0 18.24 37.0 18.24
4.การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุกระบบ 

34.0 5.79 18.0 3.55 9.0 1.02 9.0 1.02 8.0 0.74

5.การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 19.0 8.96 14.0 12.18 11.0 7.57 11.0 7.57 11.0 7.57

6.การพัฒนาระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 20.0 2.88 12.0 0.77 10.0 0.56 10.0 0.56 10.0 0.56

7.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 58.0 11.43 33.0 3.83 24.0 2.40 24.0 2.40 24.0 2.40
 

 
ช. ผลการดําเนินงาน 
                    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2555 ในเขตพื้นที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
     1. โครงการอุดหนุนชมรมขา้ราชการเกษียณ     

2. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
4. โครงการสนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
6. โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล 
7. โครงการจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 
8. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
9. โครงการกู้ชีพ กู้ภัย 
10. โครงการจัดทําป้ายถนนซอยชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14) 
12. โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 
14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) 
15. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนทองประเสริฐซอย13ช่วงที่3 
16. โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
17. โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) 
18. โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอปพร. 
19. โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. 
20. โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินคา้บนถนนทางเท้าและการจราจร 
21. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร 
22. โครงการจัดจ้างยาม (รปภ.)ตลาดสดเทศบาล 
23. โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา 
24. โครงการวัยใสใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
25. โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง 
26. โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน (ถนนกินได้) 
27. โครงการก่อสร้างผิวจราจรท่อระบายน้ํา คสล.ถนนบ้านเกื้ง ซอย 3 
28. โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง คสล.พร้อมติดต้ังถังเก็บน้ําสําเร็จรูปบริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 
29. โครงการแข่งขันทางวิชาการ 
30. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาล 
31. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
32. โครงการจัดสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด"เขียงสะอาด" 
33. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
34. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 
35. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
36. โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ 
37. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 
38. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
39. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
40. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
41. โครงการส่งเสริมการแขง่ขันกีฬาในชุมชน 
42. โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
43. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค,ประเทศ 
44. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
45. โครงการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 
46. โครงการจัดซื้ออาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์
47. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
48. โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสงักัด สพฐ. 
49. โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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50. โครงการอุดหนุนการกีฬา 
51. โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
52. โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส ์
53. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 
54. โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้าํ 
55. โครงการแผงสะอาด ตลาดน่าซื้อ 
56. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญของชาติ 
57. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
58. โครงการอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ 
59. โครงการอุดหนุนบุญประเพณี(บุญคุ้ม) แต่ละชุมชน 
60. โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
61. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
62. โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี ประจําปี 
63. โครงการอุดหนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
64. โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด 
65. โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ 
66. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
67. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
68. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
69. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
70. โครงการพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) 
71. โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 
72. โครงการบัณทิตน้อย 
73. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
74. โครงการจัดซื้อครุภัณฑก์ารศึกษา 
75. โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข็มแข็ง 
76. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
77. โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตมนุษย์ 
78. โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
79. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
80. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและเอดส์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
81. โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
82. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนความยากจน 
83. โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
84. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชนในเขตเทศบาล 
85. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
86. โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 
87. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที ่
88. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
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89. โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
90. โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุเคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ 
91. โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
92. โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
93. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
94. โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของเทศบาลฯ 
95. โครงการจัดต้ังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุชน 
96. โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 
97. โครงการเลือกต้ังซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน 
98. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
99. โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะศึกษาดูงานภายในและภายนอกของผู้บริหาร,สมาชิก,พนักงาน,   
      ลูกจ้าง 
100. โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ 
101. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขต 
102. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร 
103. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
104. โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล 
105. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
106. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
107. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
108. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
109. โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
110. โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 
111. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
112. โครงการจัดซื้อไฟสํารองโรงฆ่าสัตว์พร้อมติดต้ัง 
113. โครงการจัดซื้อถังสํารองน้ําโรงฆ่าสัตว์พร้อมติดต้ัง 
114. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 8 
115. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 5 
116. โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 8 
117. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
118. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ 
119. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เมื่อวันที่  9 – 10  พฤศจิกายน  2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี  เมื่อวันที่  16-17  ธันวาคม  2554 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่  14  มกราคม  2555 
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โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 2  ประจําปี 2555 
เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2555 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 1 - 2   เมษายน  2555 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555  เมื่อวันที่  13  เมษายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 55 ~ 
 

โครงการการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่เพ่ือเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(2556 - 2558) 
เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)  
เมื่อวันที่ 28-29  มิถุนายน  2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจําปี 2555 
เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 56 ~ 
 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานเชิงรุก  ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่  19 – 20  มิถุนายน  2555 
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โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย ประจําปี 2555    เมื่อวันที่  20 - 24  กรกฎาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ระหว่างเดือนตุลาคม  2554 - 30  กันยายน  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนเคลื่อนที่ ประจําปี 2555   ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  -  กันยายน  2555 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการถนนกินได้   เมื่อวันที่  27  กันยายน  2555 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                      ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

                                                                (นายลิขิต    กสกิิจวรกุล) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


