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ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
******************************************* 

              ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    ""ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบ้านเมือง  
    2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุท้ังระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ   
    3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได้   
    4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน   
    5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ   
    6. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมือง โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    7. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ  
    8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
        1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
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        1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
    2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
        2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และจัดท า
ผังเมืองอย่างเหมาะสม 
        2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
        2.3 รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
        2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 
        3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
        3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข  
        3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ และส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
        4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย  
        4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
    5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 
        5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
        5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  
    6.การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
        6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
        6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
    7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตส านึกเก่ียวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
        7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเทศบาล 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
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    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ยุทธศาสตร ์
2556 2557 2558 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

12 715,000.00 10 450,000.00 10 450,000.00 

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

80 192,636,825.00 74 87,690,715.00 60 87,466,600.00 

3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 63 22,740,244.00 47 21,459,244.00 44 19,079,244.00 

4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุก
ระบบ และส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

44 7,046,550.00 27 5,166,600.00 24 7,361,600.00 

5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 14 2,390,000.00 12 1,860,000.00 13 1,960,000.00 

6.การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

26 4,127,200.00 8 1,405,000.00 10 4,565,000.00 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 75 16,515,950.00 48 57,788,900.00 38 6,472,070.00 

รวม 314 246,171,769.00 226 175,820,459.00 199 127,354,514.00 
 

     
     จ. การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  17 กันยายน 2555 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 207 โครงการ งบประมาณ 47,302,553 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 11 510,000.00 

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 37 6,433,400.00 

3.การพัฒนาทุนมนุษย ์ 53 20,645,850.00 

4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ และ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

34 4,503,255.00 

5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 12 820,000.00 

6.การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 15 720,200.00 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 45 13,669,847.80 

รวม 207 47,302,552.80 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัต ิ

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุน
ชมรมข้าราชการ
เกษียณ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน
งบประมาณแก่ชมรม
ข้าราชการเกษียณ 

อุดหนุนด้านงบประมาณแก่
ชมรมข้าราชการเกษียณ 

2. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
แก่ประชาชนท่ัวไป 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 

3. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ท่ัวไป 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ และเผยแพร่ส่งเสริม
สนับสนุนประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้ตลอดจนจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลท่ัวไปได้ใช้บริการใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านความรู้ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล 

จัดห้องประชุมของสภาเด็ก
และเยาวชน,จัดท่ีท าการของ
ศูนย์เยาวชน,จัดซ้ือโต๊ะส าหรับ
น่ังอ่านหนังสือและติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 3 
เครื่อง 

5. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสภา
เด็กและเยาวชน
ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

105,000.00 คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็น
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนจัดเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้น าให้กับ
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน 

นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

6. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 
 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือด้าน
งบประมาณในการ
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
แก่ราษฎรท่ีประสบสา
ธารณภัยต่าง ๆ  

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
อ าเภอบ้านไผ่ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 



~ 5 ~ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัต ิ

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

7. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนวันสตรี
สากลโลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อเป็นค่าด าเนินการวัน
สตรีสากลโลก 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสตรี
อ าเภอบ้านไผ่ 

8. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการประสานงาน
ถ่ายโอนงานจากส่วนกลาง
สู่ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการ
ท างานร่วมกันในเชิงบูรณา
การของภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

จัดประชุมอบรมสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

9. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่น
ภาคชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็นใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น 
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากเบื้องล่างสู่เบ้ืองบน 
และเพื่อเป็นช่องทาง
เลือกตั้งของประชาชนทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการ
สะท้อนการท างานของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

10. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุน
กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อให้กลุ่มสตรีได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความเข็ม
แข็ง 

สตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

11. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

โครางการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้เข็มแข็ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน อสม. ได้มีการ
พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน อสม. ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท้ัง 26 
ชุมชน 

12. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการจัดท าปูาย
ถนน ซอย ชุมชน
ต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไป-มาในชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

จัดท าปูายบอกชื่อซอยชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และปรับปรุงปูายชื่อบอก
ทิศทางและสถานท่ีส าคัญ ๆ 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 
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13. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การใช้น้ าประปาในเขตท่ีไม่
มีระบบน้ าประปา 

ขยายเขตประปาตามถนนและ
ซอยต่าง ๆ ท่ียังไม่มีระบบ
จ าหน่ายประปาภายในเขต
ชุมชนท้ัง 26 ชุมชน 

14. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการสัญจรในเวลาค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะตาม
ถนนและซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล 

15. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,143,400.00 เพื่อรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียจากชุมชนก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ า
เสียและก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียที่มีมาตรฐาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 

16. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างมือ-ล้าง
หน้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีในการล้าง
มือ-ล้างหน้าของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 เพื่อ
สุขอนามัยท่ีดีของนักเรียน
ปูองกันโรคภัยต่าง ๆ  

ท าการก่อสร้างอ่างล้างมือ-
ล้างหน้า 10 หัวก๊อก ความ
ยาว 6 เมตร และความสูง 
80 ซม. ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 

17. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัด
ระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าบน
ถนนทางเท้าและ
การจราจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามของ
ชุมชนและเพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุในเขตเทศบาล 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

18. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุและ
เสริมสร้างวินัย
จราจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันอุบัติเหตุและการขับ
ขี่จักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย 

จัดฝึกอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ านวน 
1 รุ่น ๆ 60 คน 
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19. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการฝึกอบรม
การจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์
รับจ้างและสามล้อ
รับจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบและแก้ปัญหากลุ่ม
อิทธิพลเพื่อให้สมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม 

ผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างและ
สามล้อรับจ้างในเขตเทศบาล 

20. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดต้ัง
เจ้าหน้าท่ีเฝูาระวัง
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

550,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การปูองกันเหตุสาธารณภัย
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน และส่วนราชการ
ภายในเขตเทศบาล 

แต่งตั้งสมาชิก อพปร. เป็น
เจ้าหน้าท่ีเฝูาระวังเหตุสา
ธารณภัยประจ าสถานีงาน
ปูองกันและสถานีย่อย
มิตรภาพของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

21. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปูองภัย
ฝุายพลเรือน (อป
พร.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริหารงาน
กิจการ อปพร. ของ
เทศบาลมีความเข็มแข็ง
และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

จัดประชุมประชาคม อปพร./
ศูนย์ อพปร. เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

22. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000.00 ด าเนินการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อ
เป็นก าลังเสริมก าลัง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนใน
เขตพื้นท่ี 

ฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมรุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 9 

23. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,500.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
วันสถาปนา อปพร. เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร. 

จัดกิจกรรมในวันท่ี 22 
มิถุนายน ของทุกปี 

24. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการฝึกซ้อม
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์จากเหตุ
สาธารณะภัยต่าง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ด าเนินการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย เป็นต้น 
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25. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โรงเรียนในเขต
เทศบาล และใน
ชุมชน 26 ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชนและ
นักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

จัดเจ้าหน้าท่ี/วิทยากร/ให้
ความรู้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเช่น 
อัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัย 

26. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศบาล (ปีใหม่ 
ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล (ปี
ใหม่ ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 

ด าเนินการตั้งจุดตรวจ จุด
บริการแก่ประชาชนในช่วง
เทศกาล (ปีใหม่ ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 

27. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย 
ตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ตามระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

แต่งตั้งสมาชิก อปพร. ท่ีผ่าน
การอบรมหลักสูตรกู้ชีพ-กู้ภัย 
และหลักสูตรการพยาบาลขั้น
พื้นฐานเข้าเวร-ยาม 
เตรียมพร้อม 

28. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดซ้ือ
เลื่อยยนต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,000.00 เพื่อให้การบริการ
ประชาชนด้านสาธารณภัย 
มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือเลื่อยยนต์ขนาด 3 
แรงม้า ขับเคลื่อน 2 จังหวะ 
บาโซ่ยาวไม่เกิน 20 น้ิว 
จ านวน 6 เครื่อง ปี 2556 
และ ปี 2558 3 เครื่อง 

29. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องไดโว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อให้บริการด้านอุทกภัย
แก่ประชาชนท่ีประสบเหตุ 

จัดซ้ือไดโวขนาดท่อ 2 น้ิว 
ก าลังไฟฟูา 500 โวล์ 
แรงดันไฟฟูา 220 โวล์ สวิทซ์
ลูกลอยตัดอัตโนมัต จ านวน 4 
เครื่อง  

30. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการจัดจ้างยาม 
(ร.ป.ภ.)ตลาดสด
เทศบาล 1 

รายได้
จัดเก็บเอง 

158,400.00 เพื่อเฝูาดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการและทรัพย์สิน
ผู้ประกอบการค้า 

จัดจ้างยามเฝูาตลาดสด
เทศบาล 1 จ านวน 1 อัตรา 
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31. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการอบรม
อาสาสมัครเฝูาระวัง
ขจัดปัญหาและการ
ล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กและสตรี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อให้เด็กและสตรีใน
ชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ประธานชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน 

32. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง มี
ประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 
ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่น
ชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ 

33. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการรณรงค์
เพื่อปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก/
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 
รู้คุณรู้โทษของสิ่งเสพติด 

จัดกิจกรรมการรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด ของ
นักเรียนและเยาวชน 

34. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาวเสพติด ตาม
นโยบายของรัฐบาลในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดย
บูรณาการร่วมกับอ าเภอ
บ้านไผ่ และสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอบ้านไผ่ 

เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
และในชุมชนท้ัง 26 ชุมชน 
อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอบ้านไผ่ และสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอบ้านไผ่ 

35. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อปลูกจิตส านึก แก่เด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเด็ก และเยาวชน 
จ านวน 50 คน 1 รุ่น 

36. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

384,000.00 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้
ให้กับชุมชนในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

ประชาชนมีรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย อัตราร้อยละ 
40 ของเงินค่าธรรมเนียมท่ี
จัดเก็บได้ 
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37. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพิ่มลดปริมาณขยะภายใน
เขตเทศบาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการลด คัด
แยก ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน/ชุมชน 

ส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพ 
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน/ชุมชน การลด คัด
แยกขยะ อบรมเพิ่มพูนค่าขยะ
ทรัพย์และศึกษาอูงานกลุ่ม
อาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

38. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการจัดการ
ขยะอันตรายใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อให้มีการคัดแยก 
รวบรวมเก็บขนและก าจัด
ขยะอันตรายอย่าง
เหมาะสมและถูกวิธี 

จัดหารภาชนะและจุดท้ิงขยะ
อันตรายในชุมชน จัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยก/รวบรวมขยะ
อันตรายในชุมชน สร้าง
สถานท่ีเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

39. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแนว
ใหม่แบบชุมชนมี
ส่วนร่วม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมของภาค
ประชาชนเพิ่มศักยภาพใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

ประชุมประธานแกนน าท้ัง 
26 ชุมชน 1 ครั้ง 
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

40. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการจ้างท า
ความสะอาดอาคาร
กองสาธารณสุขฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อให้อาคารกอง
สาธารณสุขฯมีความสะอาด
และเกิดความประทับใจต่อ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

จ้างบุคคลท าความสะอาดกอง
สาธารณสุขฯ รวมถึงห้องสุขา
ท้ังหมดในอาคารรวมพ้ืนท่ี 
560 ตร.ม. จ านวน 1 คน 

41. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์
สภาพสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน(ถนนกิน
ได)้ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเป็นแหล่งอาหารใน
ชุมชน ลดภาวะโลกร้อน
เพิ่มอนุมูลสิ่งแวดล้อมและ
ให้เกิดความสมดุลด้าน
ชีวภาพและให้แก่ธรรมชาติ 

ถนนภายในเขตเทศบาล 
สถานท่ีออกก าลังกายใน
ชุมชน ท่ีดินสาธารณะในเขต
เทศบาล 
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42. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน 
คสล.ซอยแยกถนน
เจ้าเงาะด้านทิศใต้ 
(ชุมชนเจ้าเงาะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

346,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัย และสะดวก
ในการสัญจรผ่านไป-มา 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
แยกถนนเจ้าเงาะด้านทิศใต้ 
โดยเริ่มจากถนนเจ้าเงาะไป
ทางด้านทิศใต้ ท าการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.กว้าง 2.00 
ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.
พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่
ทางลูกรังกว้างตามสภาพ 
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 10.00 
ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 100.00 ม. 
พร้อมรางวี คสล. 

43. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า คสล.
ตั้งแต่ประตูบริษัท
อาดัมส์ไปถึงหลัง
โรงเรียนประเสริฐ
แก้วอุทิศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

208,000.00 เพื่อท าการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และท าการระบายน้ าได้ดี
ขึ้น 

ท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 10.00 
ม.รางวี คสล.ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 69.00 
ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลก าหนด 

44. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยแยก
ซอยศรีชมมอญด้าน
ทิศตะวันออกซอย
แยกที่ 2 (ชุมชน
บ้านไผ่เก่า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

55,200.00 เพื่อท าการก่อสร้างผิว
จราจรให้ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยและเป็นการแก้ไข
ปัญหาจราจร 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.โดย
เริ่มจากถนนศรีชมมอญ ซอย 
1 ไปทางทิศตะวันออกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.ยาว
ประมาณ 42.00 ม.หนา 
0.15 ม.หรือพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.พื้น
ทางเดิมบดอัดแน่นไหล่ทาง
ลูกรังกว้างตามสภาพ 

45. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยแยก
ศรีชมมอญด้านทิศ
ตะวันออก ซอย
แยกที่ 1 ตรงข้าม
มัสยิด (ชุมชนบ้าน
ไผ่เก่า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

82,700.00 เพื่อท าการก่อสร้างผิว
จราจรให้ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยและเป็นการแก้ไข
ปัญหาการจราจร 

ท าการก่อสร้าง ถนน คสล.
โดยเริ่มจากศรีชมมอญซอย 1 
ไปทางทิศตะวันออก ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว
ประมาณ 63.00 ม. หรือ
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
157.50 ตร.ม. พื้นทางเดิม
บดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ 
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46. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยแยก
ถนนศรีชมมอญ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัยและสะดวก
แก่การสัญจรผ่านไป-มา 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.
เริ่มจากซอยแยกถนนศรีชม
มอญ 1 ไปทางทิศตะวันตก 
ผิวจราจร คสล.กว้าง 2.50 
ม. ยาวประมาณ 24.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. พื้น
ทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างตามสภาพ 

47. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร คสล.ซอย
แยกทางเข้า
โรงเรียนเทศบาล 
(ด้านทิศใต้) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อท าการปรับปรุงผิว
จราจรให้ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยและเป็นการแก้ไข
ปัญหาจราจร 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.หนา 
0.15 ม.กว้าง 2.50 ม. ยาว
ประมาณ 50.00 ม. หรือ
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
125.00 ตร.ม. พื้นท่ีทางเดิม
บดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง
กว้างตามสภาพ 

48. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี 
 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ รักษ์ความ
สะอาด เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 -เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ราชการเอกชนและ
ประชาชนทุกภาคส่วนของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ร่วมกันรักษาและพัฒนาภูมิ
ทัศน์ เสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ 
ความสง่างามของบ้านเมือง  

ท าความสะอาดและปรับภูมิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

49. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ในเขต
เทศบาลฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ เพิ่มพูน
ความรู้ด้านประสบการณ์
และทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก่
ประชาชน 

50. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้ ICT 
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปรับปรุงสถานท่ีจัดซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัด
วางระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง 

51. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการบริการ
ข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว ครบวงจร
และท่ัวถึงแก่ประชาชน 

จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบสัมผัสหน้าจอ (ทรัสกรีน) 
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52. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดหา
ฐานข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ 
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ (ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.
2540) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ท่ีส่วนราชการ 
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลแบะ
ท าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร น้ัน ๆ  

วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 
และด าเนินการพัฒนา
โปรแกรม หรือจัดซ้ือ
โปรแกรมส าเร็จรูป 

53. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษา 

จัดแข่งขันทางวิชาการส าหรับ
ครู/ นักเรียน โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

54. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ทักษะทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ เตรียมความ
พร้อมด้านการใช้ภาษาใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จัดค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ครูนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา 

55. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ Wifi 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง
เทศบาลเมืองกับบริษัท ทีโอที 
จ ากัด มหาชน (บ้านไผ่) เพื่อ
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ตามจุดต่าง ๆ ที่สามาระ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

56. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมกีฬา
นักเรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่น
กีฬา และสร้างความ
สามัคคีและความสัมพันธ์
ภายในทีม 

เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
นักเรียนในสังกัดเพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
อปท. ระดับภาค 

57. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,660.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่น
กีฬา และสร้างความ
สามัคคีและความสัมพันธ์
ภายในทีม 

น านักกีฬาตัวแทนเทศบาลไป
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาค 1 ครั้ง ระดับประเทศ 1 
ครั้ง 

58. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

112,270.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของประชาชนและเยาวชน
ให้แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

59. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
กลางวันในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,506,400.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์
และมีสุขภาพแข็งแรง 

จัดท าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
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60. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,084,720.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดท าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

61. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,754,600.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนให้ดีขึ้น 

จัดซ้ืออาหารเสริมนมเพ่ือให้
เด็กได้ดื่มเป็นอาหารเสริม 

62. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสริม (นม)โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,881,100.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนให้ดีขึ้น 

จัดซ้ืออาหารเสริมนมเพ่ือให้
เด็กได้ดื่มเป็นอาหารเสริม 

63. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

637,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เยาวชนให้ดีขึ้น 

จัดซ้ืออาหารเสริมเพ่ือให้เด็ก
ได้ด่ืมเป็นอาหารเสริม 

64. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
การกีฬา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ออกก าลังกายให้มีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา ให้กับ
เทศบาลเจ้าภาพและอุดหนุน
อ าเภอบ้านไผ่และชมรมส่งเสริม
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
เขตเทศบาล เช่น ชมรมแอโรปิค
ฯ ชมรมไทเก๊ก ฯลฯ อุดหนุน
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิ

65. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

อุดหนุน
งบประมาณ
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,115,800.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

อุดหนุนการจัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเพื่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 

66. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล
เกิดความสนุกสนาน เกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย
และจิตใจ สังคมอารมณ์ 
และสติปัญญา 

ส่งพนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล และ
ลูกจ้างเข้าร่วมการแข่งขันตาม
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จัดการแข่งขัน 

67. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาอนุบาลเกมส์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เกิดความ
สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของนักเรียน
ในสังกัด 

มีสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
ปฐมวัยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอนุบาลเกมส์ 
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68. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการร่วมการ
แข่งขันไทคัพ
มหกรรมกีฬา
ท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ได้ร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

69. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชุมชนให้กับ
ประชาชนในชุมชน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการฟุตบอลในระดับ
ท้องถิ่น 

มีนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

70. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

280,000.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด ประชาชนภายในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาในชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน 

71. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเงิน
อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวัน อสม. 

จ านวน 1 ครั้ง 

72. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ อสม. 

จ านวน 26 ชุมชน 

73. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่ออบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ มีความรู้ความ
เข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า โรค
ปากและเท้าเปือ่ยและอื่น 
ๆ ฉีควัดซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาคุมก าเนิด ฉีด
วัคซีนปูองกันโรคปากและ
เท้าเปื่อย 

อาสาสมัคร 52 คน ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้านและโรคปาก
และเท้าเปื่อย 26 ชุมชน 

74. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนาแผง
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(เขียงสะอาด) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
เนื้อสัตว์มีความตระหนัก มี
ความรู้ความเข้าใจ 
สุขาภิบาลเขียงจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ประชาชน
ชาวบ้านไผ่ได้บริโภค
เนื้อสัตว์ท่ีสะอาด 

ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

75. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจ้างเหมา
ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

316,800.00 เพื่อจ้างบุคคลภายนอกมาท า
การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

จ านวน 4 คน 
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76. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และทัศนะศึกษาดู
งาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

450,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อสม.  

อสม. จ านวน 212 คน 

77. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สุงอายุ
และทัศนะศึกษาดู
งาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

420,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิต 
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

78. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้
พิการและทัศนะ
ศึกษาดูงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
และอาสาสมัครดูแลคน
พิการ 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลคนพิการ 
จ านวน 78 คน 

79. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการรณรงค์ลด
การใช้น้ ามันทอด
ซ้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าลด
การใช้น้ ามันทอดซ้ าในการ
ประกอบการปรุงอาหาร 

ผู้ประกอบการค้าและ
ประชาชนท่ีใช้น้ ามันทอดซ้ า 

80. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแผง
สะอาดตลาดน่าซ้ือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 สร้างความตระหนักและ
แรงจูงใจในการดูแลแผง
จ าหน่ายสินค้า เฝูาระวัง
การปนเปื้อนจากสารเคมี 

กลุ่มผู้ประกอบการค้าภายใน
ตลาดสดเทศบาล และแผง
จ าหน่ายสินค้า ภายในบริเวณ
จุดผ่อนผันถนนบ้านไผ่พัฒนา 
2,3 ถนนประพัทธ์บ ารุง แล
ถนนสมาตย์บ ารุง 

81. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการออกหน่วย
บริการสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชิงรุก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

82. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสายงาน
วิทยาศาสตร์ประจ า
ศูนย์บริการฯ 
จ านวน 2 อัตรา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 ศูนย์บริการมีบุคลากร
พร้อมให้บริการประชาชน 

ศูนย์บริการผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

83. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรท าความ
สะอาดและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้ปราศจากเชื้อ 
จ านวน 1 อัตรา 
 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่มี
บุคลากรพร้อมให้บริการ
ประชาชน 

ศูนย์บริการผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
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84. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ประจ า
ศูนย์บริการฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

127,500.00 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มี
ครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ท่ี
จะเป็นพร้อมให้บริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ได้แก่ 
เครื่องวัดความดันโลหิต เตียง
ตรวจภายใน เครื่องชั่งน้ าหนัก
เด็กอ่อน ถังออกซิเจน ชุด
ผ่าตัดเด็ก ฯลฯ 

85. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,400.00 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีวัสดุ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
พร้อมส าหรับการบริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ได้แก่ ตู้เย็น เครื่อง
ซักผ้า เครื่องท าน้ าเย็น 2 หัว 
ฯลฯ 

86. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,400.00 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานพร้อม
ส าหรับบริการประชาชน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ แอร์ 
โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โต๊ะ 
เก้าอี้ ส าหรับผู้มารับบริการ 
ฯลฯ 

87. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปั้มน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อใช้ส าหรับป้ัมน้ าในการ
ช าระล้างเนื้อสัตว์ และล้าง
ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ 

จัดซ้ือเครื่องปั้มน้ า จ านวน 1 
เครื่อง 

88. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดหมอกควัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000.00 เพื่อควบคุมแมลงพาหะน า
โรค 

จ านวน 2 เครื่อง 

89. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นยาสะพาย
หลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อควบคุมสัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

จ านวน 1 เครื่อง 

90. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

650,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 
กองทุน 

91. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

190,000.00 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวา
มหาราช และ 12 สิงหามหา
ราชินี 

จัดหาซ้ือธง ธงทิว โคมไฟ ไฟ
ประดับ ตราสัญลักษณ์ใน
วโรกาสวันส าคัญและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ประดับตกแต่งอาคารส านักงาน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาย
ต่าง ๆ และในชุมชน  

92. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
ท่ีว่าการอ าเภอบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี
ประจ าปี 2556 และเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ 

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธีต่าง ๆ  
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93. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระ
มหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าให้
จัดต้ังท่าฉลอมขึ้นเป็น
สุขาภิบาลหัวเมืองแรก เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม 2448 
ถือเป็นจุดก าเนิดของการ
ปกครองครั้งแรกในประเทศ
ไทย 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยใน
วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี 

94. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,700,000.00 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น เช่น งานวันขึ้นปีใหม่,
งานวันสงกรานต์,งานวันลอย
กระทงและงานแห่เทียน
พรรษา 

95. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรม
อีสาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมในการแต่งกาย
พื้นเมือง 

อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีอีสาน 

96. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วม/บทบาทในการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
เด็กและสังคม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ และจัดกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด 

97. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี 
ประจ าปี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม เพื่อให้มีสมาธิ
และห่างไกลอบายมุข 

จัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปภายในเขต
เทศบาล 

98. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
งานประเพณีและ
วัฒนาธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมภูมปัญญา
ชาวบ้าน และเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งาน
กฐินเทศบาล,งานบุญกุ้มข้าว
ใหญ่,งานบุญบั้งไฟ,งานบุญ
ตะไลยักษ์และงานเทศกาล
ไหมผูกเสี่ยว 

99. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
กิจการศาสนาวัด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 เพื่อทะนุบ ารุง ส่งเสริม
ศาสนาให้เจริญและเป็นท่ี
พึ่งทางใจในชุมชน 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่
วัดท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล วัด 
ๆ ละ 20,000 บาท 

100. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
บุญประเพณี (บุญ
คุ้ม) แต่ละชุมชน 
ท้ัง 26 ขุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

216,000.00 เพื่อส่งเสริมบุญประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณในการจัด
งานประเพณีบุญคุ้มของชุมชน 
ท้ัง 26 ชุมชน 
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101. การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

102. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

640,500.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือตู้เหล็กโพเดียม,โต๊ะ
เก้าอี้ขาเหล็กโต๊ะอาหารโต๊ะ
นักเรียน,โต๊ะครู,
เครื่องปรับอากาศตู้เอกสาร
โต๊ะหมู่อนุบาล,โทรโขงกล้อง
ดิจิตอลและพลมโคจร 

103. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางการศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ และ
ระดับประเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

285,625.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะให้แก่พนักงานครู
เทศบาลและเด็กนักเรียน 

ร่วมออกร้านนิทรรศการใน
งาน และประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ ตามท่ี
เทศบาลเจ้าภาพก าหนด 

104. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการอุดหนุน
เจ้าภาพจัด
นิทรรศการทาง
วิชาการภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านวิชาการทางการศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณแก่
เจ้าภาพจัดงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ 

105. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการอุดหนุน
ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด โรงเรียน
เทศบาลได้จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลบ้านไผ่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
ไทย 
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106. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดต้ัง
ห้องสมุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือหนังสือส าหรับเด็ก ชั้น
วางหนังสือ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 2 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร จ านวน 6 ชุด โต๊ะ
เก้าอี้เด็กนั่ง ส าหรับน่ังอ่าน
หนังสือ จ านวน 10 ชุด 
เคาน์เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 
เมตร จ านวน 1 ชุด 

107. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
หมู่อนุบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

37,500.00 เพื่อเกิดความสะดวก สบาย 
ในการจัดการเรียนการสอน 

จัดซ้ือโต๊ะหมู่อนุบาล 

108. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จ านวน 
2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,600.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดรูปแบบสารสนเทศ 

ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเทศบาล 

109. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล จ านวน 2 
แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

108,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานของข้าราชการครู 

ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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110. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล 
จ านวน 2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,430.00 เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาล 
จ านวน 3 แห่ง ได้พัฒนา
ตนเอง 

111. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
จ านวน 2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือ
อ่านท่ีน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด
โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง 

112. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จ านวน 2 
แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนส าหรับเป็นฐานใน
การจัดการเรียนการสอน 

ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนส าหรับเป็นฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

113. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
และระดับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อจัดประกวดการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

จัดการประกวดการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
ระดับสถานศึกษาและระดับ 
อปท. 
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114. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาใน
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลและ
ระดับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

115. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการอุดหนุน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอน 
แก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
กองการศึกษา เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

อบรมพนักงานครูเทศบาล/
พนักงานจ้าง/บุคลากร ทาง
การศึกษา นิเทศการเรียนการ
สอน 

116. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการส่งเสริม
การจัดท า/ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเป็นค่าวัสดุในการจัด
อบรมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัด
ฝึกอบรมจัดหลักสูตร ส าหรับ
โรงเรียนท้ัง 2 แห่ง ในสังกัด
เทศบาลฯ 

117. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการบัณฑิต
น้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

นักเรียนท่ีจะจบการศึกษาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ร.ร.ท.1 และ 
ร.ร.ท. 2 
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118. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีเขตการศึกษาฯ และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดปีละ 1 ครั้ง 

119. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ร.ร.ท.1 
และ ร.ร.ท.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,300,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ร.ร. ท.1 ร.ร. ท.2 

พัฒนาการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท.1 
ร.ร.ท. 2ฯ 

120. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการขยายชั้น
เรียนระดับมัธยม
ตอนปลาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาด้านการเรียน การ
สอน อย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพมากขึ้นและเด็ก
นักเรียนมีโอกาสได้เรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่าหนังสือ,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าวัสดุ,ค่า
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อม 

121. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้อ่าน
หนังสือ,จัดซ้ือเคาเตอร์รับ-
จ่ายหนังสือ,จัดซ้ือแท่นแสดง
หนังสือบนโต๊ะแบบหมุน,ไม้
หนีบหนังสือพิมพ์,ชั้นวาง
หนังสือ 
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122. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-
เก้าอี้นักเรียนขา
เหล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขา
เหล็ก จ านวน 50 ชุด 

123. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
สาธิต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 60 ชุด 

124. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้อ่าน
หนังสือ ชนิด 4 คน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,200.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้เด็กนั่ง 4 คน 
ส าหรับอ่านหนังสือ จ านวน 
10 ชุด 

125. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือเคาร์
เตอร์รับ-จ่าย
หนังสือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือเคาร์เตอร์รับ-จ่าย
หนังสือ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร จ านวน 1 ชุด 
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126. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือแท่น
ตั้งแสดงหนังสือบน
โต๊ะแบบหมุนได้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,300.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือแท่นตั้งแสดงหนังสือบน
โต๊ะแบบหมุนได้ ขนาด 4 ช่อง 
จ านวน 3 อัน 

127. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือไม้
หนีบหนังสือพิมพ์
พร้อมขาตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือไม้หนีบหนังสือพร้อมขา
ตั้ง จ านวน 1 อัน 

128. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือชั้น
วางหนังสือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,700.00 เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้
ในการเรียน 

จัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จ านวน 
6 ชุด 

129. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
ครูพร้อมเก้าอี้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

49,500.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครู 
ระดับ 3-6 จ านวน 11 ชุด 
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130. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือตู้
เหลก็เก็บเอกสาร 4 
ช้ัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ชั้น จ านวน 4 ตู ้

131. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,400.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้งชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 6 
เครื่อง 

132. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
อาหารพร้อมเก้าอี้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 20 ชุด 

133. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
กล้องดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
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134. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโทร
โขง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,500.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 

จัดซ้ือโทรโขง จ านวน 5 ตัว 

135. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุก
ระบบ และ
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องท าน้ าเย็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้
บริโภค 

จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 
9 เครื่อง 

136. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
อาชีพหรือรายได้ในระหว่าง
ปิดภาคเรียน และไม่ปิด
ภาคเรียน ปัญหาการ
ว่างงานของเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

จัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับนักเรียนใน
วันปิดภาคเรียน หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ 

137. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค 
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์โค ให้
คงอยู่เพิ่มจ านวนมากขึ้น 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรและเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน
สามารถยืมเลี้ยงขยายพันธ์
และส่งต่อสมาชิกรายต่อไป 
โดยไม่มีการซ้ือขายแม่พันธ์โค 

138. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ชุมชนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับประกอบอาชีพ สามารถ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้
ชุมชนพึงพาตนเองรวมถึงพึง
พาสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วม
รู้จักคิดท าเอง 
 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ทั้ง 26 ชุมชน 
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139. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
รายได้ในชุมชน
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการประกอบอาชีพ 
พัฒนาทักษะฝีมือด้าน
อาชีพให้กับประชาชนมี
ประสบการณ์และสร้าง
ความเข็มแข็งและส่งเสริม
อาชีพจากภูมิปัญหาท้องถิ่น 

จัดต้ังกลุ่มพัฒนาอาชีพในเขต
เทศบาลและสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และ
จัดอบรมกลุ่มเปูาหมายกลุ่ม
คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

140. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
รายได้เกษตรกร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้
ชุมชนในการด าเนินการ
ส่งเสริมเกษตรกร 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนท้ัง 
26 ชุมชน ในด้านการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร 

141. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเงิน
อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

จ านวน 1 ชมรม 

142. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอุดหนุน
บริจาคโลหิต
ช่วยเหลือชิวิตเพื่อน
มนุษย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่ออุดหนุนในกิจกรรม
บริจาคโลหิตของอ าเภอ
บ้านไผ่ ท่ี ขก 
0037.15/2517 ลงวันท่ี 
6 มิถุนายน 2555 

อุดหนุนเงินให้แก่อ าเภอบ้าน
ไผ่ในการจัดกิจกรรม 

143. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเงิน
อุดหนุนศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIVของ
อ าเภอบ้านไผ่ 

อุดหนุนให้แก่ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติ 

144. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบัติ
และปัญหาความ
เดือดร้อนความ
ยากจนของ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้การสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 
หรือจากความยากจน 
ยากไร้ 

ช่วยเหลือด้านการเงินและเป็น
เครื่องบริโภค แก่ครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบัติ ปัญหาความ
ยากจน ยากไร้ ไร้ที่พึง และ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

145. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้
ยากไร้ ยากจน และด้อย
โอกาสท่ีประสบภัย
ธรรมชาติและสภาพอากาศ
ท่ีหนาวเย็นตามฤดูกาล 

ให้การสงเคราะห์เครื่องกัน
หนาวแก่ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

146. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 เพื่อส่งเคราะห์จัดสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปุวยโรค
เอดส์ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการต่าง ๆ แก่ประชาชน
และเยาวชนท่ีปุวยโรคเอดส์ 
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147. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องอุปโภค
บริโภคแก่ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้การสงเคราะห์เครื่อง
อุปโภคบริโภค เพื่อออก
เยี่ยมคนพิการ ผู้ปุวยโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  

ให้การสงเคราะห์แก่ คนพิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้วย
โอกาส ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

148. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บันทึกภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจและในการท า
โครงการต่าง ๆ  

จัดซ้ือกล้องคอมแพคสามารถ
ถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้มี
กระเป๋าบรรจุกล้องถ่าย
ภาพน่ิงความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล 

149. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,000.00 เพื่อใช้ส าหรับตัดหญ้า
ภายในเขตเทศบาล 

จัดซ้ือเครื่องตัดแบบ
สายสะพาย เครื่องยนต์ขนาด 
1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็นเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 
5 แรงม้า เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล้อ ประมาณ 26 น้ิว 
ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 1.5 ลิตรจ านวน 2 
เครื่อง 

150. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยม
ชุมชนเคลื่อนท่ี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อให้การบริการเชิงรุกแก่
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาจากค าร้องทุกข์ของ
ประชาชนสร้างจิตส านึกใน
การบริการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ออกให้บริการแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลบ้านไผ่ ท้ัง 26 
ชุมชน 

151. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิ่มและ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้
ข้อมูลข่าวสารสามารถ
ครอบคลุมการใช้งานท้ัง
ระบบใช้สายและไร้สาย 

เพิ่มและปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้สายและไร้สาย
ให้ครอบคลุมทุกจุด บริการ
ภายในเขตเทศบาล 

152. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงาน
ของเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

370,000.00 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของเทศบาลและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 

จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
แผ่นปลิว วารสาร จุลสาร 
รายงานผลการด าเนินงานของ
เทศบาล ปฏิทิน วีดีทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ เอกชนรวมไป
ถึงประชาชนท่ัวไปทราบ 
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153. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
เว็บไซต์เพ่ือการ
บริการข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการ
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของ
เทศบาลฯ 

154. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดต้ัง
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน 

จัดอบรม วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัด
ประชุมกลุ่มเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

155. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท าแผ่น
พับประชาสัมพันธ์
ความรูเรื่องภาษี 
ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่าง ๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,000.00 เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีได้รับความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกฎหมายระเบียบต่าง 
ๆ ด้านภาษี ท้ังระยะเวลา
การช าระภาษี 

จัดท าแผ่นพับหรือคู่มือ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหรือ
ข้อปฏิบัติให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การช าระภาษีค่าธรรมเนียม 
และใบอนุญาต 

156. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการหอ
กระจายข่าวชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้รอบคลุมทุก
พื้นท่ีในชุมชนสร้าง
แหล่งข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชนเป็นการพัฒนา
ศักยภาพข้อมูลระหว่าง
เทศบาลสู่ชุมชน 

ปรับปรุงอุปกรณ์และซ่อมแซม
หอกระจายข่าวชุมชนให้ใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

157. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีทางสื่อ
วิทยุเคเบิ้ลทีวี 
หนังสือพิมพ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบช่วงเวลาในการช าระ
ภาษี และช าระภาษีให้ตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ประจ าปี ทางคลื่นวิทยุ
ชุมชนหรือทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

158. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บันทึกภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจและในการท า
โครงการต่าง ๆ  

จัดซ้ือกล้องคอมแพคสามารถ
ถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้มี
กระเป๋าบรรจุกล้องถ่าย
ภาพน่ิงความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล 

159. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 

160. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,400.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 
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161. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 2 เครื่อง 

162. การพัฒนา
ระบบบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอี้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 7-8 จ านวน 1 ชุด 

163. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งทุก
ระดับในเขตเทศบาล 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและมีความบริสุทธิ
ยุติธรรม 

สนับสนุนจัดการเลือกตั้ง สส. 
สว. และ สจ. ฯลฯ ในทุก
ระดับ 

164. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าประชาคมเมือง 
รับทราบความต้องการ
ประเด็นปัญหาร่วมกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
ประชาชนภายในเขต เน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคและ
ด าเนินการจัดประชุมองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

165. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเงิน
อุดหนุนเครือข่าย
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อสร้างความเข็มแข็งใน
การบริหารกลุ่มองค์กร 

องค์กรเครือข่าย
คณะกรรมการชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่มสตรีแม่บ้าน ท้ัง 
26 ชุมชน 

166. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเลือกตั้ง
ประธาน
คณะกรรมการ
ชุมชน ท้ัง 26 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้การด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชนท่ีครบ
วาระ เสียชีวิต ลาออก ย้ายถิ่น
ฐาน 

167. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดประชุม
ประจ าเดือนองค์กร
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อสร้างความเข็มแข็งของ
คณะกรรมการชุมชน 
องค์กรอื่นในชุมชนให้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท าในการ
พัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึงการ
เคลื่อนไหวและภารกิจ
กิจกรรมของเทศบาล 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมชุมชน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ท้ัง 
26 ชุมชน ในเขตเทศบาล 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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168. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ 
ประสิทธิภาพและ
ทัศนะศึกษาดูงาน
ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และครู
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

580,000.00 เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน 
ลูกจ้างและครูเทศบาล มี
ทักษะและประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างประมาณ 300 
คน และทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

169. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล
ผู้ปฏิบัติงาน
ภาคสนามดีเด่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิด
ชูผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจท างาน 
เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น
ปฏิบัติงาน 

ให้รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงาน
ภาคสนามดีเด่น 

170. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการให้
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโท
การศึกษาภาค
พิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

410,000.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท การศึกษาภาค
พิเศษท่ีมีข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง รวมตลอดถึง
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

171. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากรในองค์กร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ประสบการณ์
ทักษะในการใช้โปรแกรมมี
ความรู้ในการรักษาอุปกรณ์
น าความรู้ไปประยุกต์และ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ความช านาญ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้างฯ 

172. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมครู
และทัศนะศึกษาดู
งานภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ 

จัดอบรมพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
เทศบาลไปทัศนะศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ 

173. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น า
คณะกรรมการชุมชน
และองค์กร ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,349,347.80 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
วางแผนท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมภาครัฐและภาค
ประชาชนและเสริมสร้าง
การท างานเป็นทีม 

ชุมชนและองค์กรสามารถ
ก าหนดแผนพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วมท าให้เกิดความสามัคคี
ท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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174. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

427,200.00 เพื่อให้อาคารส านักงาน
เทศบาลฯมีความสะอาด
มากขึ้น 

จ้างเหมาเอกชนท าความ
สะอาดส านักงานเทศบาลเป็น
ประจ าทุกเดือน 

175. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 1-3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

52,500.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 
1-3 จ านวน 4 ชุด 

176. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน ระดับ 7-8  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างานระดับ 7-8 
จ านวน 1 ตัว 

177. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความส าคัญและความ
เป็นมาของ อปท.รูปแบบ 
"เทศบาล" และเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุก
วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี 

178. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล
ฯ 

จัดซ้ืออุปกรณ์ปูองกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บ
กล้องภาพน่ิงระบบดิจิตอล 

179. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการติดตาม
และประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ และ
น าผลการติดตามมา
วิเคราะห์ปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนา 

จัดการประชุมติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด,
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมไปถึงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในทุกระดับ 

180. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,300.00 เพื่อให้บรรยากาศในห้อง
ท างานของกองคลังดีขึ้น
ประหยัดพลังงานซ่ึงเครื่อง
เดิมเสื่อมสภาพและ
สิ้นเปลืองพลังงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนังขนาด 30000 บีทียู 
มีมาตรฐาน มอก. มีฉลาด
ประหยัดไฟเบอร์ 5 จ านวน 2 
เครื่อง 

181. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
โทรทัศน์สี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

17,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้ดูและติดตาม
ข่าวสารทางสื่อทีวี 
 
 

จัดซ้ือโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ 
LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 40 
น้ิว 
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182. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องวัดระยะ
เลเซอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,000.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแผนท่ีภาษี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซ้ือเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

183. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บเงิน
ค่าบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกออก
จัดเก็บเงินค่าบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี/ชุมชน จ านวน 2 อัตรา 

184. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

46,400.00 เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อราชการนอก
ส านักงานในเขตเทศบาล 

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี จ านวน 1 
คัน 

185. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,000.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 1 
ตัว 

186. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสแกนเนอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับเก็บเอกสารท่ัวไป 
จ านวน 1 เครื่อง 

187. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือปูาย
เตือนท้ายรถ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

จัดซ้ือปูายเตือนท้ายรถไฟฟูา 
3 คัน ปูายเตือนท้ายรถดูด
โคลน 1 คัน 

188. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 น้ิว จ านวน 2 
เครื่อง พร้อมปริ๊น
เตอร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

88,800.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 2 เครื่อง 

189. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์งานรักษา
ความสะอาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,427,200.00 ใช้ในการเก็บขนขยะใน
ชุมชนตามซอยแคบ ๆ  

จัดซ้ือรถเก็บขนขยะ ขนาด
เล็ก 1 ตัน จ านวน 2 คัน 

190. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.เพื่อ
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจัดท าและส ารวจข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนภายใน
เขตเทศบาลน ามาวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาต่าง ๆ 

จัดอบรมผู้น าชุมชนเพื่อส ารวจ 
จปฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

191. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,000.00 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและรองรับการ
บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุค จ านวน 1 ชุด 

192. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,200,000.00 ใช้ในการเก็บขนขยะภายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้ายขนาด 6 ตัน จ านวน 1 
คัน 
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193. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการก่อสร้าง
พื้นพร้อมท่อระบาย
น้ า คสล.และบ่อ
ทรายส าหรับเครื่อง
เล่นเด็ก ร.ร.อนุบาล
สาธิต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

540,000.00 เพื่อใช้ส าหรับการท า
กิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ 
เพื่อใช้บริเวณโรงเรียนเกิด
ความสะอาดไม่มีหลุมใน
เวลาฤดูฝน 

ลานคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด 

194. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,900.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

195. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

เงินอุดหนุน
โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การชื้อการจ้าง ของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
ในการอ านวยการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
การจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอ ประจ าปี 2556 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้าง ของ 
อปท.ระดับอ าเภอบ้านไผ่ 
จ านวน 1 แห่ง 

196. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจัดท าโปรแกรมแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
หรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาล 

จ้างเหมาบริษัท/
บุคคลภายนอก จัดท า
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

197. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,600.00 เพื่อในการต้อนรับแขกผู้มี
เกียรติในการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

จัดซ้ือชุดรับแขกประกอบด้วย 
เบาะยาว 1 ตัว เบาะเดี่ยว 2 
ตัว จ านวน 1 ชุด 

198. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

139,200.00 เพื่อความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในซอย
เล็ก ๆ  

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี จ านวน 3 
คัน 

199. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือโทร
โข่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

จัดซื้อโทรโข่งมือถือ และสะพาย
ไหล่ปรับระดับสะพายได้ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 15 วัตต์ (สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 23 วัตต์) จ านวน 2 ตัว 

200. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,200,000.00 เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมี
ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 
ลูกบาศก์เมตร ชุดอัดท้ายท างาน
ด้วยระบบไฮร์ดอรลิก ตัวถังท า
ด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิเมตร มีโคมไฟสัญญาณ
วับวาบ จ านวน 1 คัน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัต ิ

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

201. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ
และศึกษาดูงาน 
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

1,160,000.00 เพื่อพัฒนางานด้านการ
จัดการ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

เพิ่มพูนศักยภาพและศึกษาดู
งานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เปูาหมาย จ านวน 
66 คน 

202. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
แรงงานจ้างเหมา
บริการ งานรักษา
ความสะอาด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

12,000.00 เพื่อพัฒนางานด้านการ
รักษาความสะอาดและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  

พนักงานจ้างได้รับการอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน เปูาหมาย จ านวน 
64 คน 

203. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
อาคาร ส านักงาน
กองช่าง งาน
ปูองกันฯ งาน
เทศกิจฯ ห้อง
ประชุมเล็ก  

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ท าความ
สะอาดอาคาร ส านักงาน
กองช่าง งานปูองกันฯ งาน
เทศกิจฯ ห้องประชุมเล็ก 
จ านวน 1 อัตรา ฯลฯ  

จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคาร ส านักงานกองช่าง 
งานปูองกันฯ งานเทศกิจฯ 
ห้องประชุมเล็ก 

204. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เป็นต้น 

205. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือผาน
ดันดินด้านหน้า
พร้อมอุปกรณ์รถไถ
นา ทะเบียน ตค. 
21 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือผานดันดินด้านหน้า
พร้อมอุปกรณ์ 

206. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถเข็นขยะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 ใช้ในการเก็บขนขยะตาม
ถนนในเขตเมืองและในเขต
ตลาดสดเทศบาล 

จัดซ้ือรถเข็นขยะตามถนน
ภายในเขตเมือง จ านวน 10 
คัน 

207. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เลื่อยยนต ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,000.00 ใช้ส าหรับตัดต้นไม/้กิ่งไม้
ขนาดเล็ก 

จัดซ้ือชุดเลื่อยยนต์ จ านวน 2 
เครื่อง 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 146 โครงการ จ านวนเงิน 27,601,455 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 146 โครงการ จ านวนเงิน 28,428,353 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

6 244,536.00 6 244,536.00 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

26 2,607,631.00 26 2,607,631.00 

การพัฒนาทุนมนุษย์ 37 17,390,843.57 37 18,217,740.97 

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

25 2,354,159.00 25 2,354,159.00 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 10 525,895.80 10 525,895.80 

การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 12 512,506.00 12 512,506.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 30 3,965,883.80 30 3,965,883.80 

รวม 146 27,601,455.17 146 28,428,352.57 

   
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

1. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอบ้านไผ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 กิ่งกาชาด อ.
บ้านไผ่ 

05/08/
2556 

5 

2. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสภาเด็ก
และเยาวชนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

105,000.00 105,000.00 เงินยืม (นาง
ศิริวรรณ) 

13/03/
2556 

3 

3. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ที่ท าการ
ปกครองฯ 

23/08/
2556 

7 

4. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 นางครรชิต 
โพธิ์อุดม 

27/06/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

5. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นภาค
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 47,600.00 อ านวย น้อย
จุฬา 

21/03/
2556 

6 

  2,151.00 
อ านวย น้อย
จุฬา 

09/04/
2556 

1 

6. การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

โครางการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้เข็ม
แข็ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 29,785.00 นางวิชุดา ขัน
แพง 

01/05/
2556 

1 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดท าปูายถนน 
ซอย ชุมชนต่าง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 140,000.00 ฎีกา 22/08/
2556 

60 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดระเบียบ
การจ าหน่ายสินค้าบน
ถนนทางเท้าและ
การจราจร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 170,592.00 ฏีกา 01/11/
2555 

365 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 48,250.00 ฏีกา 20/12/
2555 

3 

10. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดตั้ง
เจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

550,000.00 396,920.00 ฏีกา 01/10/
2555 

365 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปูองภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 7,500.00 ฏีกา 21/11/
2555 

1 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 385,270.00 อบรม 01/05/
2556 

5 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

13,500.00 9,000.00 อพปร. 22/03/
2556 

1 

14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศบาล 
(ปีใหม่ ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000.00 86,110.00 ฏีกา 01/10/
2555 

365 



~ 39 ~ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย 
ตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000.00 70,700.00 ฏีกา 01/10/
2555 

365 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดซ้ือเลื่อย
ยนต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,000.00 33,000.00 ร้านเอสพี
เพาเวอร ์

06/09/
2556 

7 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดซ้ือเครื่องได
โว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 15,000.00 ร้านสหยนต ์ 01/08/
2556 

7 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดจ้างยาม 
(ร.ป.ภ.)ตลาดสด
เทศบาล 1 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

158,400.00 79,200.00 นายชวลิตร 
ราศรี 

01/10/
2555 

365 

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 59,500.00 สามเหลี่ยม
เรดิโอ 

01/08/
2556 

7 

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

384,000.00 11,116.00 ชุมชนน าร่อง 21/05/
2556 

1 

  11,536.00 ชุมชนน าร่อง 
10/06/
2556 

1 

  29,536.00 ชุมชนน าร่อง 
08/07/
2556 

1 

  11,536.00 ชุมชนน าร่อง 
11/09/
2556 

1 

  11,536.00 ชุมชนน าร่อง 
30/09/
2556 

1 

21. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 13,000.00 น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล 

14/03/
2556 

30 

  3,070.00 ทูเคเอ็กเพรส 
10/04/
2556 

1 

  1,500.00 
น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล 

19/04/
2556 

1 

  450.00 ลัคน์สตูดิโอ 
29/04/
2556 

1 
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  815.00 
น.ส.ลัดดาวัลย์ 
ความมั่น 

02/05/
2556 

1 

  4,300.00 
น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล 

23/05/
2556 

10 

  2,160.00 
ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

10/06/
2556 

1 

  1,800.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

10/06/
2556 

1 

  1,665.00 ร้านเอมอร 
24/06/
2556 

1 

  260.00 ลัคน์สตูดิโอ 
01/07/
2556 

1 

  20,200.00 
หจก.ถาวร
วัสดุเซ็นเตอร์ 

01/07/
2556 

1 

  130.00 
ร้านลัคน์สตุดิ
โอ 

05/08/
2556 

1 

22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 20,160.00 น.ส.เยาวภา 
โกศัยวัฒ ์

29/05/
2556 

15 

  10,080.00 
น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล 

06/06/
2556 

30 

  2,500.00 
ร้านน้ าแข็ง
ทิพย ์

24/06/
2556 

1 

  6,000.00 
ร้าน
พัฒนาการ
พิมพ ์

24/06/
2556 

1 

  364.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

01/07/
2556 

1 

  22,000.00 
ร้านกรุงเทพ
การค้า 

01/07/
2556 

1 

23. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแนวใหม่
แบบชุมชนมีส่วนร่วม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 5,000.00 นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

17/01/
2556 

1 

  30,000.00 
นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

20/08/
2556 

30 

  

390.00 นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

04/09/
2556 

 
 
 
 

 
 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

24. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจ้างท าความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

79,200.00 6,600.00 นางมลิ ค า
แก้ว 

01/11/
2555 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

02/01/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

01/02/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

04/03/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

01/04/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

26/04/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

03/06/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

01/07/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

02/08/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

02/09/
2556 

1 

  6,600.00 
นางมลิ ค า
แก้ว 

30/09/
2556 

1 

25. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการอนุรักษ์สภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
(ถนนกินได้) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 นายปัญญา 
ปะโมโท 

12/07/
2556 

7 

26. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล.ซอย
แยกถนนเจ้าเงาะด้าน
ทิศใต้ (ชุมชนเจ้าเงาะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

346,000.00 339,000.00 ฎีกา 31/07/
2556 

60 

27. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ตั้งแต่
ประตูบริษัทอาดัมส์ไป
ถึงหลังโรงเรียน
ประเสริฐแก้วอุทิศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

208,000.00 202,000.00 ฎีกา 08/08/
2556 

60 

28. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแยกซอยศรี
ชมมอญด้านทิศ
ตะวันออกซอยแยกที่ 2 
(ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

55,200.00 49,340.00 10/56 16/03/
2556 

30 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

29. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแยกศรีชม
มอญด้านทิศตะวันออก 
ซอยแยกที่ 1 ตรงข้าม
มัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่
เก่า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

82,700.00 74,000.00 12/56 23/03/
2556 

30 

30. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแยกถนนศรี
ชมมอญ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 31,200.00 11/56 23/03/
2556 

30 

31. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.ซอยแยก
ทางเข้าโรงเรียน
เทศบาล (ด้านทิศใต้) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 64,400.00 4/56 15/02/
2556 

30 

32. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รักษ์ความสะอาด 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 1,345.00 ร้านน้ าแข็ง
ทิพย ์

18/01/
2556 

1 

  520.00 ร้านลัคสตูดิโอ 
19/03/
2556 

1 

  1,080.00 
นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

19/03/
2556 

1 

33. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ในเขต
เทศบาลฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 28,420.00 ร้านเคทูเอ็ก
เพรส 

05/08/
2556 

7 

34. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้ ICT เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 79,700.00 หจก.เจษ
อนันต์
คอนสตัคชั่น 

20/09/
2556 

30 

35. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการบริการข้อมูล
ข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 82,300.00 ทูเคเอ็กช์เพรส 21/09/
2556 

7 

36. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 128,327.00 เงินยืม 11/06/
2556 

1 

37. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 47,519.00 นางสาวสุ
พัชญ์สิร ิ

09/09/
2556 

20 

  
 
 
 
 

4,696.00 ร้านวิเชียร 30/09/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

38. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,660.00 77,200.00 เงินยืม 12/10/
2555 

30 

  1,400.00 
นายประหยัด
ทรัพย ์

12/11/
2555 

30 

  26,600.00 เงินยืม 
13/12/
2555 

30 

  1,460.00 
นายประหยัด
ทรัพย ์

04/01/
2556 

30 

39. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

112,270.00 102,300.00 เงินยืม 15/01/
2556 

7 

  5,000.00 ร้านวิเชียร 
26/03/
2556 

3 

  4,970.00 ร้านอิงดาว 
26/03/
2556 

3 

40. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอาหาร
กลางวันในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,506,400.00 195,338.00 นางบูญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 1) 

03/12/
2555 

100 

  81,510.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
1) 

03/12/
2555 

100 

  159,822.00 
นางบุญเกิด 
กะกิมนอก 
(งวด 2) 

28/12/
2555 

100 

  66,690.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
2) 

28/12/
2555 

100 

  186,458.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 3) 

28/12/
2555 

100 

  77,805.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
3) 

28/12/
2555 

100 

  168,701.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 4) 

28/12/
2555 

100 

  
 
 
 
 

70,395.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
4) 

28/12/
2555 

100 
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  124,306.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 5) 

29/03/
2556 

100 

  51,870.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
5) 

29/03/
2556 

100 

  91,520.00 
นางบุฯญเกิด 
ตะกิมนอก 

31/05/
2556 

100 

  46,761.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ 

31/05/
2556 

100 

  166,400.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด2) 

27/06/
2556 

100 

  85,020.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ 

27/06/
2556 

100 

  166,400.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด3) 

31/07/
2556 

100 

  85,020.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด
3) 

31/07/
2556 

100 

  158,080.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 4) 

30/08/
2556 

100 

  80,769.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
4) 

30/08/
2556 

100 

  174,720.00 
นางบุญเกิด 
ตะกิมนอก 
(งวด 5) 

30/09/
2556 

100 

  89,271.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกิจ (งวด 
5) 

30/09/
2556 

100 

41. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 ศูนย ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,084,720.00 25,740.00 นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวดที่ 
1) 

03/12/
2555 

100 

  37,180.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวดที่ 1) 

03/12/
2555 

100 

  25,740.00 
นางพรรณ ี
เจริญสุข (งวด
ที่ 1) 

03/12/
2555 

100 

  21,060.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวดที่ 
2) 

28/12/
2555 

100 
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  30,420.00 

นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ ์
(งวดที่2) 
 

28/12/
2555 

100 

  21,060.00 
นางพรรณี 
เจริญสุข (งวด
ที่ 2) 

28/12/
2555 

100 

  24,570.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวดที่ 
3) 

28/12/
2555 

100 

  35,490.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวดที่ 3) 

28/12/
2555 

100 

  24,570.00 
นางพรรณี 
เจริญสุข (งวด
ที่ 3) 

28/12/
2555 

100 

  22,230.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก ( งวด
ที่ 4) 

28/12/
2555 

100 

  32,110.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวดที่ 4) 

28/12/
2555 

100 

  22,230.00 
นางพรรณ ี
เจริญสุข (งวด
ที่ 4) 

28/12/
2555 

100 

  23,660.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวดที่ 5) 

29/03/
2556 

100 

  16,380.00 
นางพรรณ ี
เจริญสุข (งวด
ที่ 5) 

29/03/
2556 

100 

  16,380.00 
นางประพิตร 
ไทยรัก (งวดที่ 
5) 

29/03/
2556 

100 

  12,870.00 
นางประพิตร 
ไทยรัก (งวดที่ 
1) 

31/05/
2556 

100 

  18,590.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวดที่ 1) 

31/05/
2556 

100 

  12,870.00 
นางพรรณ ี
เจริญสุข (งวด
ที่ 1) 

31/05/
2556 

100 

  23,400.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวด 
2) 

27/06/
2556 

100 
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  33,500.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวด 2) 

27/06/
2556 

100 

  23,400.00 
นางพรรณี 
เจริญสุข (งวด 
2) 

27/06/
2556 

100 

  23,400.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวด 
3) 

31/07/
2556 

100 

  33,800.00 
นางอิสรีย์ 
เจริญสุข (งวด 
3) 

31/07/
2556 

100 

  23,400.00 
นางพรรณี 
เจริญสุข (งวด 
3) 

31/07/
2556 

100 

  22,230.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก (งวด 
4) 

30/08/
2556 

100 

  32,110.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวด 4) 

30/08/
2556 

100 

  22,230.00 
นางพรรณี 
เจริญสุข (งวด 
4) 

30/08/
2556 

100 

  24,570.00 
นางปะพิตร 
ไทยรัก ( งวด 
5) 

30/09/
2556 

100 

  35,490.00 
นางอิสรีย์ 
พเยียสวัสดิ์ 
(งวด 5) 

30/09/
2556 

100 

  24,570.00 
นางพรรณ ี
เจริญสุข (งวด 
5) 

30/09/
2556 

100 

42. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,754,600.00 521,564.80 อสค.งวด 1-4 15/05/
2556 

120 

  130,391.20 อสค.งวด 5 
15/05/
2556 

120 

  986,392.98 

อสค.ปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 
2/55 งวด 1-
5 

15/05/
2556 

120 

43. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,881,100.00 806,696.80 อสค. งวด 1-
5 

15/05/
2556 

120 
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201,674.20 อสค. งวด 5 
15/05/
2556 

120 

  1,640,000.66 

อสค.งวดปิด
เทอม 2/55 
และ อสค.งวด 
1-5 

15/05/
2556 

120 

44. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

637,000.00 197,460.00 อสค. งวด 1-
5 

15/05/
2556 

120 

  363,301.40 
อสค.ปิดเทอม 
2/55 งวด 1-
5 

15/05/
2556 

120 

45. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอุดหนุนการ
กีฬา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 30,000.00 การแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
เมืองศรีสะ
เกษ 

09/10/
2555 

3 

  5,000.00 
ชมรมแอโรบิค 
อ.บ้านไผ่ 

21/03/
2556 

3 

  30,000.00 
กีฬายก
น้ าหนัก 

20/08/
2556 

1 

46. การพัฒนาทุนมนุษย ์ อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,115,800.00 916,500.00 ร.ร.บ้านไผ่
ประถมศึกษา 

11/01/
2555 

7 

  218,400.00 
ร.ร.วัดจันทร์
ประสิทธิ ์

11/01/
2555 

7 

  191,100.00 
ร.ร.ประเสริฐ
แก้วอุทิศ 

11/01/
2555 

7 

  184,600.00 
โรงเรียนบ้าน
เกิ้ง 

18/01/
2556 

7 

  71,500.00 
โรงเรียนบ้าน
หนองลุมพุก 
 

12/02/
2556 

7 

  94,900.00 
โรงเรียนชุมชน
บ้านไผ่ยิ่งยง 

08/03/
2556 

7 

  275,600.00 
โรงเรียนบ้าน
ไผ่แสงทองฯ 

08/03/
2556 

7 

  80,600.00 
โรงเรียนจตุร
มิตร 

04/06/
2556 

1 

  185,900.00 
โรงเรียนบ้าน
เกิ้ง 

04/06/
2556 

1 

  
 
 

169,000.00 
โรงเรียนชุมขน
บ้านไผ่ยิ่งยง 

04/06/
2556 

1 
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  107,900.00 
โรงเรียนจตุร
มิตร 

04/06/
2556 

1 

  885,300.00 
โรงเรียนบ้าน
ไผ่
ประถมศึกษา 

05/06/
2556 

1 

  79,300.00 
โรงเรียนบ้าน
หนองลุมพุก 

10/06/
2556 

1 

  223,600.00 
โรงเรียนวัด
จันทร์
ประสิทธิ ์

27/06/
2556 

1 

  205,400.00 
โรงเรียน
ประเสริฐแก้ว
อุทิศ 

27/06/
2556 

1 

47. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 43,400.00 เงินยืม 15/02/
2556 

5 

  3,000.00 
ร้านเคทูเอ็ก
เพรส 

11/04/
2556 

1 

  4,990.00 ร้านอิงดาว 
11/04/
2556 

1 

  18,600.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

11/04/
2556 

1 

48. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

280,000.00 280,000.00 ร้านบุษยมาศ 28/02/
2556 

1 

49. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการเงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 นายเสมอ 
โคตรมี,นายค า
แสง จันจิตร,
นางสมถวิล 
กบิลพงษ,์และ 
นายทองสุข 
แดงด่านกลาง 

14/03/
2556 

1 

50. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,000.00 260,000.00 เงินฝาก
ธนาคารที่จะ
สนบัสนุน 

22/05/
2556 

1 

51. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 8,200.00 นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

26/02/
2556 

30 

  10,400.00 
นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

22/03/
2556 

30 

  1,380.00 
ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

27/03/
2556 

1 

  269.00 
นางถนอม
ลักษณ์ กันยา 

10/04/
2556 

1 

  
 
 

1,350.00 ร้านลัคสตูดิโอ 
29/04/
2556 

1 
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  19,940.00 
ร้านพุทธะ
การค้า 

29/04/
2556 

1 

  7,000.00 
นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

04/07/
2556 

7 

52. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการพัฒนาแผง
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียง
สะอาด) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 390.00 ร้านลัคสตูดิโอ 24/06/
2556 

1 

  3,000.00 
ร้าน
พัฒนาการ
พิมพ ์

24/06/
2556 

1 

  2,400.00 
นางรัชนีกร 
สิทธิกล 

26/06/
2556 

1 

53. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจ้างเหมาฆ่า
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

316,800.00 26,400.00 พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

01/11/
2555 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

02/01/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาในโรงฆ่า
สัตว์ 

01/02/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

04/03/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
โรงฆ่าสัตว ์

01/04/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

26/04/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

03/06/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

01/07/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

02/08/
2556 

1 

  26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

02/09/
2556 

1 

  
 
 
 

26,400.00 
พนักงานจ้าง
เหมาโรงฆ่า
สัตว์ 

30/09/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

54. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

450,000.00 24,000.00 น.ส.ดาวรรณ์ 
ภูเหิน 

27/11/
2555 

42 

  391,750.00 
นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

11/12/
2555 

28 

  
 
 

500.00 
น.ส.ดาวรรณ์ 
ภูเหิน 

09/01/
2556 

1 

  6,930.00 
ร้านทูเคเอ็กซ์
เพชส 

09/01/
2556 

1 

  24,200.00 
น.ส.ดาวรรณ์ 
ภูเหิน 

03/06/
2556 

3 

55. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สุงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

420,000.00 419,307.00 นางสาว
ดาวรรณ์ ภู
เหิน 

26/02/
2556 

30 

  500.00 
นางสาว
ดาวรรณ ์ภู
เหิน 

27/03/
2556 

1 

56. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 86,200.00 นางสาว
ดาวรรณ ์ภู
เหิน 

26/03/
2556 

30 

  4,800.00 
ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

29/04/
2556 

1 

  450.00 
น.ส.ดาวรรณ์ 
ภูเหิน 

29/04/
2556 

1 

57. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้น้ ามันทอดซ้ า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 7,800.00 นางสุดา ชาติ
สุวรรณ 

23/04/
2556 

7 

  5,700.00 
ร้านพีแอนพี
มาร์เก็ตตี้ 

02/05/
2556 

1 

  6,200.00 
ร้าน
พัฒนาการ
พิมพ ์

10/06/
2556 

1 

  2,250.00 
นางสุดา ชาติ
สุวรรณ ์

13/06/
2556 

1 

  2,250.00 
นางสุดา ชาติ
สุวรรณ 

13/06/
2556 

1 

  
 
 

2,250.00 
นางสุดา ชาติ
สุวรรณ 

31/07/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

58. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการแผงสะอาด
ตลาดน่าซ้ือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 5,350.00 นายสุวะ ตุง
ชีพ 

17/06/
2556 

15 

  5,025.00 
ร้าน
พัฒนาการ
พิมพ ์

24/06/
2556 

1 

  390.00 
ร้านลัคน์สตูอิ
โอ 

29/07/
2556 

1 

  2,100.00 
ร้านพีแอนด์พี
มาร์เก็ตติ้ง 

23/08/
2556 

1 

  
 

1,390.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

28/08/
2556 

1 

59. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการออกหน่วย
บริการสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชิงรุก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 28,800.00 นางศิริขวัญ 
สุวรรณชาดา 

31/05/
2556 

60 

  390.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

24/06/
2556 

1 

  55,491.53 
องค์การเภสัช
กรรม 

27/09/
2556 

1 

60. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ปั้มน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 ร้านปทุมนที
คอนสตรัคชั่น 

10/06/
2556 

1 

61. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดซ้ือเครื่อง
พ่นยาสะพายหลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 25,000.00 รัตนทีปเนชั่น
ซัพพลาย 

10/06/
2556 

1 

62. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันส าคัญของชาต ิ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

190,000.00 140,587.00 ฏีกา 01/10/
2555 

365 

63. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอุดหนุนที่ว่า
การอ าเภอบ้านไผ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ที่ว่าการ อ.
บ้านไผ่ 

05/04/
2556 

5 

64. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,700,000.00 777,072.00 ยืมเงิน 
(ประเพณีลอย
กระทง) 

21/11/
2555 

3 

  95,308.00 
ร้านวิเชียร 
(ลอยกระทง) 

17/12/
2555 

3 

  25,950.00 
ร้านอิงดาว 
(ลอยกระทง) 

17/12/
2555 

3 

  29,370.00 เงินยืม (ปีหม่) 
24/12/
2555 

3 

  81,000.00 
เงินยืม(บุญ
คุ้ม) 

15/01/
2556 

5 

  
 
 

4,720.00 
ร้านทูเคเอ็ก
เพรส (ปีใหม่) 

15/01/
2556 

5 
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  2,950.00 
ร้านอิงดาว 
(บุญกุ้มข้าว
ใหญ่) 

15/01/
2556 

3 

  3,875.00 
ร้านอิงดาว
(บุญกุ้มฯ) 

15/01/
2556 

3 

  405,928.00 
เงินยืม 
(สงกรานต์) 

03/04/
2556 

1 

  20,980.00 
ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 
(สงกรานต์) 

10/04/
2556 

1 

  
 
 

19,992.00 
ร้านอิงดาว 
(สงกรานต์) 

10/04/
2556 

1 

  37,860.00 
หจก.บ้าน
ไผ่ศรัญ 
(สงกรานต์) 

10/04/
2556 

1 

  183,530.00 
เงินยืม (แห่
เทียน) 

05/07/
2556 

1 

  5,960.00 
ร้านอิงดาว 
(แห่เทียน) 

03/09/
2556 

5 

65. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาต ิ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 71,990.00 เงินยืม 08/01/
2556 

3 

  2,985.00 ร้านอิงดาว 
08/01/
2556 

3 

  11,000.00 
ร้านวิเชียร 
(ค่าขนม) 

08/01/
2556 

3 

  14,000.00 
ร้านวิเชียร 
(ค่าตู๊กตา) 

08/01/
2556 

3 

66. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี 
ประจ าป ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 29,964.00 เงินยืม (นาง
ชลธิชา) 

22/03/
2556 

1 

67. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีและวัฒนา
ธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 80,000.00 ที่ท าการ อ.
บ้านไผ่ 
(บุญกุ้ม) 

16/01/
2556 

3 

  50,000.00 
พุทธญานสมา
คม อ.บ้านไผ่ 

10/10/
2555 

3 

  30,000.00 
วัดจันทร์
ประสิทธิ ์

06/11/
2555 

3 

  50,000.00 
สมาคมปุงเถ่า
กงม่า 

21/11/
2555 

3 

  
 
 
 
 

50,000.00 
วัดสะอาดโนน
งาม (บุญตะไล
ยักษ์) 

27/05/
2556 

1 
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  100,000.00 
วัดโพธิ์
กลางบ้านเกิ้ง 
(บุญบั้งไฟ) 

04/06/
2556 

1 

  40,000.00 
สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอบ้านไผ ่

19/07/
2556 

1 

  50,000.00 งานไหม 
29/11/
2556 

1 

68. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอุดหนุนกิจการ
ศาสนาวัด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 20,000.00 วัดโพธิ์ชัย 07/03/
2556 

3 

  20,000.00 
วัดโพธิ์ศิริ
โสภณ 

22/04/
2556 

1 

  
 
 

20,000.00 
วัดนันทพิมพา
ราม 

29/04/
2556 

1 

  50,000.00 
วัดเอี่ยม
ไพบูลย์ 

19/08/
2556 

1 

  20,000.00 
วัดปุา        
ชัยวารินทร์ 

23/08/
2556 

1 

69. การพัฒนาทุนมนุษย ์ โครงการอุดหนุนบุญ
ประเพณี (บุญคุ้ม) แต่
ละชุมชน ทั้ง 26 ขุม
ชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

216,000.00 208,000.00 26 ชุมชน 27/06/
2556 

1 

70. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่
อนุบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

37,500.00 37,500.00 ร้านวิเชียร 08/07/
2556 

1 

71. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ จ านวน 
2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,600.00 16,800.00 โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
ไผ่ 

26/10/
2555 

1 

  16,800.00 
โรงเรียน
เทศบาล 2 

26/10/
2555 

1 

72. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จ านวน 2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

108,000.00 84,000.00 โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
ไผ่ 

26/10/
2555 

3 
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  24,000.00 
โรงเรียน
เทศบาล 2ฯ 

26/10/
2555 

3 

73. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จ านวน 2 
แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,430.00 7,110.00 น.ส.วิลาวัลย ์ 04/01/
2556 

1 

  7,110.00 นางอนงค์ 
22/01/
2556 

1 

  3,660.00 
น.ส.นัฐพร 
ไทยรัก 

28/01/
2556 

1 

  
 
 

12,140.00 นางวสุภัทร 
02/04/
2556 

1 

  11,940.00 
นางสาว
ประภาพร  

02/04/
2556 

3 

  7,110.00 
นางสาววรา
พร น้อยต าแย 

24/06/
2556 

1 

  14,220.00 
นางธณกรณ์ 
สวัสดิ์รักษ ์

17/07/
2556 

1 

  1,140.00 
น.ส.วิลาวัลย ์
อุดม 

20/09/
2556 

1 

74. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจ านวน 2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 150,000.00 โรงเรียน
เทศบาล 1,
เทศบาล 2 

06/03/
2556 

3 

75. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล จ านวน 
2 แห่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 40,000.00 โรงเรียน ท.1,
ท. 2 

06/03/
2556 

3 

76. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา
ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
ไผ่ 

04/09/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

77. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการอุดหนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 299,954.00 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  

20/03/
2556 

3 

78. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการส่งเสริมการ
จัดท า/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 40,000.00 โรงเรียน
เทศบาล 1 
และ 2 

10/10/
2555 

3 

79. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการบัณฑิตน้อย รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 35,930.00 เงินยืม (นายจี
ระศักดิ์) 

14/03/
2556 

1 

  2,845.00 ร้านอิงดาว 
11/04/
2556 

1 

80. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ร.ร. ท.1 
และ ร.ร. ท.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,300,000.00 300,000.00 โรงเรียน ท.1 10/04/
2556 

1 

  639,000.00 โรงเรียน ท.2 
10/04/
2556 

1 

81. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-
เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

60,000.00 60,000.00 ร้านวิเชียร 08/07/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

82. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสาธิต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 60,000.00 ร้านวิเชียร 08/07/
2556 

1 

83. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้อ่านหนังสือ 
ชนิด 4 คน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,200.00 3,200.00 ร้านเอมอร 03/09/
2556 

1 

84. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือเคาร์
เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 9,000.00 ร้านเอมอร 03/10/
2556 

1 

85. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือแท่นตั้ง
แสดงหนังสือบนโต๊ะ
แบบหมุนได้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,300.00 6,300.00 ร้ายเอมอร 03/09/
2556 

1 

86. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือไม้หนีบ
หนังสือพิมพ์พร้อมขา
ตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.00 1,000.00 ร้านเอมอร 03/09/
2556 

1 

87. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือชั้นวาง
หนังสือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,700.00 45,700.00 ร้านเอมอร 03/09/
2556 

1 

88. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะครู
พร้อมเก้าอี ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

49,500.00 49,500.00 ร้านวิเชียร 08/07/
2556 

1 

89. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 4 ชั้น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.00 14,000.00 ร้านเอมอร 03/09/
2556 

3 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

90. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,400.00 170,400.00 หจก.สันติออ
โต้แอร ์

03/06/
2556 

1 

91. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
ได้มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
อาหารพร้อมเก้าอี ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 ร้านวิเชียร 08/07/
2556 

1 

92. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือกล้อง
ดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 7,400.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

10/06/
2556 

1 

93. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือโทรโขง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,500.00 11,750.00 ร้านบ้านไผ่
การไฟฟูา 

15/08/
2556 

1 

94. การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 
และส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ท าน้ าเย็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 34,650.00 ร้านบ้านไผ่
การไฟฟูา 

03/09/
2556 

1 

95. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 38,400.00 นักศึกษา 03/05/
2556 

30 

96. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์โค เขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 26,690.00 ร้านวิเชียร 22/05/
2556 

1 

97. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 47,120.00 นางสมร ชา
มะรัตน์ 

21/08/
2556 

7 

98. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได้ใน
ชุมชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 28,500.00 สุกานดา 
อรรณพเดชา 

18/03/
2556 

15 
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  4,560.00 
นางตุ้มทอง 
หล้ามณ ี

21/06/
2556 

1 

  13,794.00 
นางนิตยา 
น้อยจุฬา 

12/07/
2556 

7 

99. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได้
เกษตรกร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 นายแสงมา 
ครองเวียง 

04/09/
2556 

7 

100. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเงินอุดหนุน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 ชมรมผู้สูงอายุ
ฯ 

07/01/
2556 

1 

101. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอุดหนุน
บริจาคโลหิตช่วยเหลือ
ชีวิตเพื่อนมนุษย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ที่ว่าการ
อ าเภอบ้านไผ ่

11/04/
2556 

1 

102. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ที่ว่าการ
อ าเภอบ้านไผ ่

11/04/
2556 

1 

103. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อนความยากจน
ของผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 29,331.80 ชุมชนในเขตฯ 13/09/
2556 

7 

104. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 73,500.00 ผู้ปุวยโรค
เอดส์ในเขต
เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

01/10/
2555 

365 

  55,500.00 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
01/01/
2556 

90 

  58,500.00 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
01/04/
2556 

120 

105. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 9,950.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

03/06/
2556 

5 

106. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ตัดหญ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,000.00 36,000.00 430/56 08/05/
2556 

7 

107. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยม
ชุมชนเคลื่อนที่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

90,000.00 40,864.00 ทองล้วน ศิริ
รัชกิจ 

05/11/
2555 

7 

  20,100.00 
ผ่องผกา ศรี
จุมพล 

22/02/
2556 

1 

  
 
 
 

20,100.00 
ผ่องผกา ศรี
จุมพล 

22/02/
2556 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

108. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

370,000.00 3,050.00 ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

03/12/
2555 

7 

  10,500.00 
บ้านไผ่การ
พิมพ ์

03/12/
2555 

7 

  18,000.00 
พัฒนาการ
พิมพ ์

11/12/
2555 

7 

  18,000.00 
พัฒนาการ
พิมพ ์

24/12/
2555 

7 

  25,500.00 
บ้านไผ่การ
พิมพ ์

24/12/
2555 

7 

  4,493.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

24/12/
2555 

7 

  
 
 

14,774.00 
ร้านลัคน์
สตูดิโอ 

08/01/
2556 

7 

  18,000.00 
พัฒนาการ
พิมพ ์

08/01/
2556 

7 

  25,500.00 
พัฒนาการ
พิมพ ์

09/01/
2556 

7 

  24,555.00 ลัคน์สตูดิโอ 
01/10/
2555 

365 

  97,500.00 
พัฒนาการ
พิมพ ์

01/10/
2555 

365 

  36,000.00 
บ้านไผ่การ
พิมพ ์

01/10/
2555 

365 

  7,470.00 
ไผ่ทอง
เฟอร์นิเจอร์ 

01/10/
2555 

30 

109. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 23,200.00 ทูเคเอ็กเพรส 09/01/
2556 

7 

110. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ความรู
เร่ืองภาษี ค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตต่าง ๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000.00 3,000.00 ร้าน
พัฒนาการ
พิมพ ์

07/03/
2556 

5 

111. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการประชาสัมพันธ์
การช าระภาษีทางสื่อ
วิทยุเคเบิ้ลทีวี 
หนังสือพิมพ ์
 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000.00 2,000.00 นายวัลลภ 
วัฒนาคม
ประทีป 

01/01/
2556 

60 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

112. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 9,950.00 ร้านเคทูเอ็ก
เพรส 

03/06/
2556 

5 

113. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300.00 4,300.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

16/09/
2556 

7 

114. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,400.00 4,200.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

16/09/
2556 

7 

115. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 28,000.00 ร้านเคทูเอ็ก
เพรส 

16/09/
2556 

7 

116. การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอี ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,500.00 7,500.00 ร้านวิเชียร 16/09/
2556 

7 

117. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดการเลือกตั้ง รายได้จัดเก็บ
เอง 

350,000.00 274,506.00 ฏีกา 16/12/
2555 

1 

118. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

180,000.00 18,750.00 ทูเคเอ็กเพรส 30/05/
2556 

7 

119. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 
26 ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 3,500.00 ร้านเอมอร 24/06/
2556 

1 

120. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุม
ประจ าเดือนองค์กรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 7,400.00 วิชุดา ขันแพง 03/12/
2555 

7 

  8,890.00 
นางวิชุดา ขัน
แพง 

04/02/
2556 

90 

  20,000.00 วิชุดา ขันแพง 
07/06/
2556 

30 

  32,000.00 วิชุดา ขันแพง 
31/07/
2556 

7 

121. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ประสิทธิภาพและ
ทัศนะศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และครู
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

580,000.00 537,840.00 ร้านทูเคเอ้กซ์
เพรส,นายโชติ
วิทย ์เถาหมอ 

01/02/
2556 

5 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

122. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการให้
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโทการศึกษา
ภาคพิเศษ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

410,000.00 92,000.00 พนักงาน
เทศบาล,
สมาชิกสภา
เทศบาล,ครู 

01/10/
2555 

365 

  121,500.00 
พนง.เทศบาล 
ครู 

01/10/
2555 

7 

  181,600.00 พนักงานครู 
01/10/
2555 

7 

123. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมครูและ
ทัศนะศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 39,700.00 นายจีระศักดิ์ 
แก่นดู ่

18/07/
2556 

30 

  241,200.00 
นางชลธิชา 
โสภณพัฒนา 

02/08/
2556 

30 

  40,000.00 โฮนลด 
03/09/
2556 

1 

  1,020.00 
หจก.บ้านไผ่ศิ
ริบุ๊คสโตร ์

13/09/
2556 

1 

  3,224.00 
ร้านลักค์
สตูดิโอ 

24/09/
2556 

1 

  3,950.00 
นางถนอม
ลักษณ ์

24/09/
2556 

1 

124. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น า
คณะกรรมการชุมชน 
และองค์กร ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,349,347.80 1,349,347.80 สุดาวรรณ 
สกุลไพบูลย ์

08/01/
2556 

3 

125. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

427,200.00 290,400.00 พนักงานจ้าง
เหมา 

01/10/
2555 

30 

126. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 1-3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

52,500.00 52,500.00 ร้านกรุงทองฯ 01/07/
2556 

5 

127. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน ระดับ 7-8  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000.00 3,900.00 ร้านกรุงทองฯ 02/09/
2556 

7 

128. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 35,000.00 ทูเคเอ็กเพรส 19/06/
2556 

7 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

129. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

37,300.00 37,300.00 หจก.สันติออ
โต้แอร ์

09/09/
2556 

5 

130. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์
สี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

17,000.00 17,000.00 บ้านไผ่การ
ไฟฟูา 

09/09/
2556 

5 

131. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บเงินค่าบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

79,200.00 79,200.00 น.ส.สุรีรัตน์ 
อนุเดชากุล 

01/10/
2555 

12 

132. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

46,400.00 46,400.00 หจก.ห้างโอเป
งฮง 

14/03/
2556 

0 

133. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,000.00 4,000.00 ร้านกรุงทอง
เฟอร์นิเจอร์ 

31/01/
2556 

5 

134. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
สแกนเนอร์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000.00 3,000.00 ร้านทูเคเอ็ก
เพรส 

14/03/
2556 

5 

135. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือปูาย
เตือนท้ายรถ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 93,000.00 ฏีกา 08/05/
2556 

7 

136. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,000.00 27,000.00 ร้านเคทูเอ็ก
เพรส 

16/09/
2556 

7 

137. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เงินอุดหนุนโครงการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการชื้อการ
จ้าง ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 25,000.00 อบต.แคน
เหนือ 

17/05/
2556 

5 

138. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,600.00 10,600.00 ร้านเอมอร 03/09/
2556 

1 

139. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโทรโข่ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 4,700.00 บ้านไผ่การ
ไฟฟูา 

16/09/
2556 

7 

140. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพและศึกษาดูงาน 
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

1,160,000.00 31,950.00 นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

05/11/
2555 

30 

  450.00 
ห้องภาพลัคน์ 
สตูดิโอ 

03/12/
2555 

1 

  
 
 
 
 

1,980.00 
ร้านทูเคเอ็กซ์
เพชส 

03/12/
2555 

1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเว
ลาการ
ด าเนิน 
งาน 

141. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของแรงงานจ้างเหมา
บริการ งานรักษาความ
สะอาด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

12,000.00 10,000.00 น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล
กิจ 

05/11/
2555 

10 

  1,920.00 
ร้านทูเคเอ็กซ์
เพชส 

03/12/
2555 

1 

142. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร 
ส านักงานกองช่าง งาน
ปูองกันฯ งานเทศกิจฯ 
ห้องประชุมเล็ก  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

79,200.00 19,800.00 124/56 01/10/
2555 

90 

  59,400.00 205/56 
01/01/
2556 

270 

143. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) ในปี 
2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 35,456.00 ร้านลัคน์สตูอิ
โอ 

19/03/
2556 

7 

144. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือผานดัน
ดินด้านหน้าพร้อม
อุปกรณ์รถไถนา 
ทะเบียน ตค. 21 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 12,000.00 312/56 25/03/
2556 

7 

145. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือรถเข็น
ขยะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 79,500.00 หจก.ถาวร
วัสดุเซ็นเตอร์ 

10/06/
2556 

1 

146. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเลื่อย
ยนต์  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

8,000.00 8,000.00 ร้านบ้านไผ่
การไฟฟูา 

29/04/
2556 

1 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2556 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

12.0 0.72 11.0 0.51 6.0 0.24 6.0 0.24 6.0 0.24 

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

80.0 192.64 37.0 6.43 26.0 2.61 26.0 2.61 26.0 2.61 

3.การพัฒนาทุนมนุษย ์ 63.0 22.74 53.0 20.65 37.0 17.39 37.0 18.22 32.0 12.27 
4.การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ และ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

44.0 7.05 34.0 4.50 25.0 2.35 25.0 2.35 25.0 2.35 

5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 14.0 2.39 12.0 0.82 10.0 0.53 10.0 0.53 10.0 0.53 
6.การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

26.0 4.13 15.0 0.72 12.0 0.51 12.0 0.51 12.0 0.51 

7.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

75.0 16.52 45.0 13.67 30.0 3.97 30.0 3.97 30.0 3.97 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2556 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้   
    1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
    2. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
    4. โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ 
    5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
    6. โครางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข็มแข็ง 
    7. โครงการจัดท าปูายถนน ซอย ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    8. โครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร 
    9. โครงการปูองกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร 
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    10. โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    11. โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปูองภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
    12. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
    13. โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. 
    14. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศบาล (ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์) 
    15. โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย ตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    16. โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
    17. โครงการจัดซื้อเครื่องไดโว 
    18. โครงการจัดจ้างยาม (ร.ป.ภ.)ตลาดสดเทศบาล 1 
    19. โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ 
    20. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  
    21. โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
    22. โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
    23. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
    24. โครงการจ้างท าความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 
    25. โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) 
    26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ซอยแยกถนนเจ้าเงาะด้านทิศใต้ (ชุมชนเจ้าเงาะ) 
    27. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  
    28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยศรีชมมอญด้านทิศตะวันออกซอยแยกท่ี 2 ข้างบ้าน สท.บุญเหลือ  
          (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 
    29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกศรีชมมอญด้านทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 1 ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้าน 
          ไผ่เก่า) 
    30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 
    31. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล (ด้านทิศใต)้ 
    32. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์ความสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    33. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลฯ 
    34. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    35. โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    36. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    37. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน 
    38. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ  
    39. โครงการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 
    40. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
    41. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
    42. โครงการอุดหนุนการกีฬา 
    43. อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    44. โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 
    45. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
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    46. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 
    47. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
    48. โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
    49. โครงการพัฒนาแผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
    50. โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
    51. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนะศึกษาดูงาน 
    52. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนะศึกษาดูงาน 
    53. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศนะศึกษาดูงาน 
    54. โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
    55. โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ 
    56. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 
    57. โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า 
    58. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 
    59. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
    60. โครงการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ 
    61. โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    62. โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี ประจ าปี 
    63. โครงการอุดหนุนงานประเพณีและวัฒนาธรรมท้องถิ่น 
    64. โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด 
    65. โครงการอุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุ้ม) แต่ละชุมชน ทั้ง 26 ขุมชน 
    66. โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล 
    67. โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 2 แห่ง 
    68. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง 
    69. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง 
    70. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลจ านวน 2 แห่ง 
    71. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง 
    72. โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
          เทศบาลและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    73. โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    74. โครงการส่งเสริมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
    75. โครงการบัณฑิตน้อย 
    76. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ร.ร. ท.1  
          และ ร.ร.ท.2 
    77. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก 
    78. โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิต 
    79. โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีอ่านหนังสือ ชนิด 4 คน 
    80. โครงการจัดซื้อเคาร์เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ 
    81. โครงการจัดซื้อแท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้ 
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    82. โครงการจัดซื้อไม้หนีบหนังสือพิมพ์พร้อมขาตั้ง 
    83. โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
    84. โครงการจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอ้ี 
    85. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
    86. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 
    87. โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี 
    88. โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 
    89. โครงการจัดซื้อโทรโขง 
    90. โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 
    91. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    92. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    93. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    94. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    95. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร 
    96. โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    97. โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
    98. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ 
    99. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของผู้ด้อยโอกาส  
    100. โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    101. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
    102. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
    103. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ 
    104. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
    105. โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของหน่วยงาน  
    106. โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรูเรื่องภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง  ๆ 
    107. โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีทางสื่อวิทยุเคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ 
    108. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
    109. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
    110. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
    111. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    112. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
    113. โครงการจัดการเลือกตั้ง 
    114. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
    115. โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    116. โครงการจัดประชุมประจ าเดือนองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    117. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศของ   
            คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และครูเทศบาล 
    118. โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ  
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    119. โครงการอบรมครูและทัศนะศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
    120. โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการชุมชน และ 
            องค์กร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
    121. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    122. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 1-3 
    123. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 7-8  
    124. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
    125. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
    126. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี 
    127. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
    128. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
    129. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
    130. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
    131. โครงการจัดซื้อปูายเตือนท้ายรถ 
    132. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 
    133. เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการชื้อ  
            การจ้าง ของ อปท.ระดับอ าเภอ 
    134. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 
    135. โครงการจัดซื้อโทรโข่ง 
    136. โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพและศึกษาดูงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
            เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ  
    137. โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานของแรงงานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด  
    138. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ส านักงานกองช่าง งานปูองกันฯ งานเทศกิจฯ ห้องประชุมเล็ก  
    139. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
    140. โครงการจัดซื้อผานดันดินด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์รถไถนา ทะเบียน ตค. 21 
    141. โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะ 
    142. โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์  
 

ภาพถ่ายโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่  27-28  พฤศจิกายน  2555 
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่  12  มกราคม  2556 
 

 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2556 
 

 

 
 

 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 1 - 2   เมษายน  2556 
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โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่  13–14 มิถุนายน 2556 
 

 
 
 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 

 

 

 
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ ประจ าปี 2556  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม   2556 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจ าปี 2556 
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม  2556 

 

 
 

โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานเชิงรุก  ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  2556 
 

 
 
 

โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ าเพื่อสุขภาพ  เมื่อวันที่  26 เมษายน  2556 
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โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย ประจ าปี 2556    เมื่อวันที่  20 - 23  สิงหาคม  2556 
 

 
 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน  เม่ือวันที่  15  มีนาคม 2556 
 

 
 
 

โครงการชุมชนเคลื่อนที่ ประจ าปี 2556   ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  -  กันยายน  2556 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2556 
 

 
 

โครงการถนนกินได้   เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2556 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
              จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                                ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม 2556 
 
 
                                                                       (นางชยาภรณ์   ศิลาอ่อน) 
                                                                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                       นายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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