
 

 

 

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548     

ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป         
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                     ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน    
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล        
เมืองบ้านไผ่ ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    "ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมมาภิบาล บริการประทับใจ"" 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บ้านเมือง  
    2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ   
    3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได้   
    4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่างผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างอาชีพและความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน  
    5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ   
    6. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ  
    8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข็มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
        1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
        1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
        2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงและการจัดท า     
ผังเมืองอย่างเหมาะสม 
        2.3 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
        2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย    
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
        2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
        3.1 ยกระดับการศึกษา ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 
        3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบและส่งเสริมสนับสนุน       การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
        4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 
        4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
        5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 
        5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
        6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
        6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตส านึกเก่ียวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการปูองกัน    
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
        7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการ      
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 โดยผ่าน    
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ    ที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน
ทั่วไป 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ของกิ่งกาชาด
อ าเภอบ้านไผ ่

2. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู ้

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่และเผยแพร่
ส่งเสริมสนับสนุน
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้
ตลอดจนจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้เทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคคล
ทั่วไปได้ใช้บริการในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่และส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความรู้ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดห้องประชุมของ
สภาเด็กและ
เยาวชน,จัดที่ท า
การของศูนย์
เยาวชน,จัดซื้อโต๊ะ
ส าหรับนั่งอ่าน
หนังสือ และติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 3 เครื่อง 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการข่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเด็กและ
เยาวชนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่เพื่อเป็น
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 
และจัดเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น า
ให้กับคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน 

นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

5. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณในการ
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์แก่
ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
อ าเภอบ้านไผ ่เพื่อ
สนับสนุนการ



ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน 
การ
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุน
สนับสนุนวันสตรี
สากลโลก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อเป็นค่าด าเนินการในวันสตรี
สากลโลก 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
กลุ่มเครือข่าย
องค์กรสตรีอ าเภอ
บ้านไผ ่

7. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการประสานงานถ่ายโอนงาน
จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นอย่าง
ประสิทธิภาพและเป็นการท างาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน 

จัดประชุม อบรม
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

8. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นภาค
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความเข็มแข็ง 

สตรีในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ท้ัง 
26 ชุมชน 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม

โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบ

ประชาชนในเขต
เทศบาล ทั้ง 26 
ชุมชน 



แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

อาชีพสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ระดับมาตรฐานการครองชีพและเพื่อ
พึงพากันเอง รวมถึงพึงพาทุนทาง
สังคมคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรู้จัก
คิดท าเองต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้ 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ความเข็ม
แข็งและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการเรารักบ้านไผ ่ รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 - เพื่ออบรม ให้ความรู้ เยาวชน รู้ทัน
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร - เพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ - เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด  

- เยาวชน ผู้สูงอาย ุ 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
น้ าประปาในเขตที่ไม่มีระบบประปา 

ขยายเขตประปา
ตามถนนและซอย
ต่างๆ ท่ียังไม่มี
ระบบจ าหน่าย
ประปาภายในเขต
ชุมชนทั้ง 26 
ชุมชน 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการขยายไฟฟูา
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร
ในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะตามถนน
และซอยในเขต
เทศบาล 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อระบาย
น้ าถนนบ้านเกิ้งซอย 
5 (ชุมชนบ้านข่า
พัฒนา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

599,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างถนน คสล.
เริ่มจากถนนบ้าน
เกิ้งไปทางด้านทิศ
ตะวันตก ถึงถนน
ศรีบุญเรืองผิว
จราจรหนา 0.15 
ม.กว้าง 3.00 ม.
ยาว 102.00 ม.
พื้นทางเดิมบดอัด
แน่นหรือพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 



306.00 ตร.ม.
พร้อมวางท่อ คสล.
อัดแรงช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม.บ่อพัก 
คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม.พร้อม
รางวี คสล.ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก
ทั้งสองข้างยาว 
204.00 ม. 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,572,080.00 เพื่อรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียจาก
ชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าเสียและ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าเสียที่มี
มาตรฐาน 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
เชื่อมถนนแจ้งสนิท
ซอย 1 (ทางเข้า 
สพป.ขอนแก่น เขต2) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ า
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล.อัดแรงช้ัน 
3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม.บ่อพัก 
คสล.ทุกระยะ 
10.00.พร้อมรางวี 
คสล.ความยาว
ประมาณ 35.00 
ตร.ม. 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการจัดระเบียบ
การจ าหน่ายสินค้าบน
ถนนทางเท้าและ
การจราจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามของชุมชนและเพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง

โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุและ
เสริมสร้างวินัยจราจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุและการ
ขับข่ีจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรม
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ จ านวน 1 รุ่น ๆ 
60 คน 



ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

19. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการจัดตั้ง
เจ้าหน้าท่ีเฝูาระวังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปูองกัน
เหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในชุมชน และส่วนราชการ
ภายในเขตเทศบาล 

แต่งตั้งสมาชิก อป
พร.เป็นเจ้าหน้าท่ี
เฝูาระวังเหตุสา
ธารณภัยประจ า
สถานีงานปูองกันฯ 
และสถานีย่อย
มิตรภาพของ
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

20. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ อป
พร. ของเทศบาลมีความเข็มแข็งและ
บทบาทเพิ่มมากข้ึน 

จัดประชุม
ประชาคม อปพร. 
สังกัดศูนย์ อปพร.
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

21. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 1 
รุ่น จ านวน 50 คน  

22. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้ง ยุว อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกอบรมจัดตั้ง ยุว 
อปพร. 1 รุ่น ๆ ละ 
50 คน  

23. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,500.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในวันสถาปนา อป
พร. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร. 

จัดกิจกรรมในวันท่ี 
22 มิถุนายน ของ
ทุกป ี



พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

24. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ี
ด ี

โครงการฝึกซ้อมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จาก
เหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  

ด าเนินการฝึกซ้อม
แผนปูองกัน เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในชุมชน 
และโรงเรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและ
นักเรียน 

จัดเจ้าหน้าที/่
วิทยากร ให้ความรู
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย 
และภัยอื่น ๆ  

26. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล (ปีใหม่ 
ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุต่าง ๆ 
ในช่วงเทศกาล 

ด าเนินการจัดตั้งจุด
ตรวจ จุดบริการแก่
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย 
ตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

131,400.00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุสาธารณ
ภัยอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ  

แต่งตั้งสมาชิก อป
พร.ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรกู้
ชีพ-กู้ภัย และ
หลักสูตรการปฐม
พยาบาลขั้นพ้ืนฐาน
เข้าเวร-ยาม 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง

โครงการอบรม
อาสาสมัครเฝูาระวัง
ขจัดปัญหาและการ

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อให้เด็กและสตรีในชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ชุมชนทั้ง 26 
ชุมชน 



พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

ล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็กและสตร ี

29. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียชุมชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

800,000.00 เพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่ด าเนินการ
ตรวจสอบแบบ
รายละเอียดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย.
ด าเนินการควบคุม
งานก่อสร้าง 
ด าเนินงานหลัง
ก่อสร้าง 

 
30. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

 
โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
46,414.00 

 
เพื่อปลูกจิตส านึก แก่เด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
จัดอบรมเด็ก 
เยาวชน จ านวน 
50 คน 1 รุ่น 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการส่งเสริมการม
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

207,200.00 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้
ให้กับชุมชนจากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
การปัดกวาดถนนสายหลักในชุมชน
และการเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มความ
ครอบคุมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

32. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง

โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัยอนามัย
สิ่งแวดล้อมด ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มี
ระบบจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ด ีสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้ม 

สถานประกอบการ
กิจการโรงงาน
เฟอร์นิเจอร ์และ
โรงงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประดิษฐ์ไม้
ภายในเขตเทศบาล



น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

เมืองบ้านไผ ่

33. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการขยะอันตราย
แลกไข ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยก
ขยะอันตรายในครัวเรือนและ
สามารถด าเนินการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
ลดปริมาณขยะอันตรายชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

จัดกิจกรรมขยะพิษ
แลกไข่ในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ จ านวน 26 
ชุมชน 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแนวใหม่
แบบชุมชนมีส่วนร่วม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาค
ประชาชน เพื่อเพ่ิมศักยะภาพในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ
มูลฝอยชุมชน 

ประชุม
คณะกรรมการแกน
น าชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
แนวใหม่ 26 
ชุมชน สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนใน
การจัดการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย จัด
กิจกรรมศึกษาดู
งานและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
แนวใหม ่

35. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการอนุรักษ์
สภาพสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน (ถนนกิน
ได้) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันแบบเชิง
บูรณาการในภาครัฐและภาคเอกชน 
เกิดการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ในชุมชน และเพื่อให้เกิดเป็นแหล่ง
อาหารและเป็นร่มเงาผู้สัญจรไปมา 
แบบยั่งยืนตลอดไปในชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่  
ทั้ง 26 ชุมชน 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง

โครงการรณรงค์เพื่อ
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

39,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก / เยาวชน 
ห่างไกลยา 
เสพติด รู้คุณรู้โทษของสิ่งเสพติด  

จัดกิจกรรมการ
รณรงค์การต่อต้าน
ยาเสพติด ของ



พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

นักเรียนและ
เยาวชน 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่โดยบูรณาการ
ร่วมกับอ าเภอบ้านไผ่ และสถานี
ต ารวจภูธรบ้านไผ ่ 

เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงในสถานศึกษา 
และในชุมชนทั้ง 
26 ชุมชน  

38. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล Green and 
Clean 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 -เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการลด และคัด
แยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  

เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรถนน
เลียบวัดโพธ์ิกลาง 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

192,000.00 ท าการก่อสร้างขยายผิวจราจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ท าการขยายผิว
จราจร คสล.เริ่ม
จากแยกตัดกับถนน
โพธิ์กลาง ซอย 
1/1 ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงสะพาน
ข้ามล าห้วยจิก ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 
1.00-2.50 ม.
ยาว 209.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 365.75 ตร.
ม.พื้นทางเดิมบด
อัดแน่น 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อระบาย
น้ าซอยเช่ือมถนน
ประเสริฐแก้วอุทิศ 
(ซอยสุขส าราญ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,376,000.00 ประชาชนสะดวกในการสัญจรผ่าน
ไป-มา น้ าไม่ท่วมขัง 

เริ่มจากถนน
ประเสริฐแก้วอุทิศ
ไปทางทิศ
ตะวันออกถึงซอย
สุขส าราญ ผิว



ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

จราจร คสล.หนา 
0.15 ม.กว้าง 
5.00 ม.ยาว 
191.00 ม.หรือ
พื้นที่ คสลไม่น้อย
กว่า 955.00 ตร.
ม.พื้นที่ทางเดิมบด
อัดแน่นพร้อม
ก่อสร้างท่อ คสล.
อัดแรงช้ัน 3 
ขนาดสเนผ่าศูฯย์
กลาง 0.40 ม.บ่อ
พัก คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม.และราง
วี คสล.ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทั้ง
สองข้างยาว
ประมาณ 382.00 
ม. 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
หนองลุมพุก ซอย 10 
(ชุมชนหนองลุมพุก) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,103,000.00 ท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าให้ได้
มาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และท าการระบายน้ าได้ดีขึ้น 

ท าการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าอัดแรง
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม.บ่อพัก 
คสล. 
ทุกระยะ 10.00 
ม.  
รางวี คสล.ความ
ยาว 
ท่อรวมบ่อพักทั้ง
สองข้างยาว 
516.00 ม. 

 
42. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

 
โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
สมประสงค์ซอย 1 
(ชุมชนสมประสงค์) 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
1,142,000.00 

 
ท าให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ
และก าจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหะน า
โรค 

 
ท าการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.
ถนน 
สมประสงค์ซอย 1  
เริ่มจากซอยศาล
เจ้าไปทางทิศเหนือ 
ท่อ คสล.อัดแรงช้ัน 
3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม.บ่อพัก 
คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม.พร้อม



รางว ีคสล.ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก
ทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 344.00 
ม. 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าซอยแยก
ประปา 2 ข้างไทย
ประดิษฐ์ตัดเย็บ 
(ชุมชนซอยประปา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

550,000.00 เพื่อท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าให้
ได้มาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และแก้ไขการระบายน้ าดีขึ้น 

ท าการก่อสร้างท่อ 
คสล.ซอยแยกซอย
ประปา 2 (ข้างไทย
ประดิษฐ์ตัดเย็บ
โดยเริ่มจากซอย
ประปา 2 ไปทาง
ทิศเหนือแยกไป
ทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก 
ท่อ คสล.อัดแรง 
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม.บ่อพัก 
คสล.ทุกระยะ 
10.00 ม.พร้อม
รางว ีคสล.ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก
ทั้งสองข้างยาว 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโพธ์ิชัย-
มิตรภาพ (ชุมชนบ้าน
ไผ่เก่า) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

439,000.00 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได ้

ท าการปูผิวจราจร
ใหม่ทับหน้าผิว
จราจรเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตกว้าง 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 250.00 
ม.หนาประมาณ 
0.05 ม.หรือพ้ืนท่ี 
ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000.00  
ตร.ม. 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนแจ้งสนิท 
ซอย 1 (ชุมชนกก
แดง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

475,000.00 เพื่อปูองกันผิวจราจรให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได ้

ท าการปูผิวจราจร
ใหม่ทับหน้าผิว
จราจรเดิมด้วย
แอสฟัลต์ติกคอน 
กรีตกว้าง 3.50 ม. 
ยาวประมาณ 
309.00 ม. หนา
ประมาณ 0.05 ม. 



ที่ด ี หรือพ้ืนท่ีปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 
1,081.50 ตร.ม. 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนบ้านเกิ้ง 
ซอย 19 

รายได้
จัดเก็บเอง 

210,000.00 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดังเดิม 

ท าการทรับปรุงผิว
จราจรโดย
ด าเนินการปูผิว
จราจรใหม่ทับหน้า
ผิวจราจรเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตกว้าง 
4.10 ม.ยาว
ประมาณ 120.00 
ม.หนาประมาณ 
0.05 ม.หรือพ้ืนท่ี
ปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 
492.00 ตร.ม. 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

เงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

110,000.00 - เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

อุดหนุนศูนย์ ศพส.
จังหวัดขอนแก่น
,ศพส. อ าเภอบ้าน
ไผ่ , ศูนย์ ศพส.สภ.
บ้านไผ ่

48. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการถนนสวย
สะอาด ภูมิทัศน์
งดงาม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 - เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
เจนจบทิศให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม 
ให้สอดคล้องกับบ้านไผ่ เป็นเมืองน่า
อยู ่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเจนจบทิศ 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขยะเงิน ขยะ
ทอง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

19,000.00 1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ของ 
อปท.เครือข่าย 2. เพื่อให้ มีการ
จัดการขยะ รีไซเคิลอย่างเป็นระบบ
และมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อยืดอายุ
การใช้งานของ บ่อก าจัดขยะมูลฝอย  

มีปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีต้องก าจัด
ลดลง 



ที่ด ี

50. ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ด ี

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร 
ส านักงานกองช่าง 
งานปูองกันฯ งาน
เทศกิจฯ ห้องประชุม
เล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อให้อาคารส านักงานเทศบาลฯ มี
ความสะอาด  

จ้างเหมาบุคคลท า
ความสะอาด 1 
อัตรา 

51. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แก่
ประชาชน 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการศึกษา 

จัดการแข่งขันทาง
วิชาการ ส าหรับ
ครู/นักเรียน 
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

 
 
53. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 
 
โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

80,272.00 

 
 
เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีทักษะทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 
จัดค่าย
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู นักเรียน 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษา
ให้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเมืองไผ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

276,000.00 เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสร้างความ
เข็มแข็งให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเมืองบ้านไผ ่ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับการศึกษา 

นักเรียน คณะคร ู
และบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
เต็มศักยภาพสู่
มาตรฐาน
การศึกษา 

55. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเพ่ิมทักษะในการเล่นกีฬา และ
สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
ภายในทีม 

เก็บตัวฝึกซ้อม
นักกีฬา นักเรียนใน
สังกัดเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬารัก
เรียน อปท. 
ระดับภาค 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อเพ่ิมทักษะในการเล่นกีฬา และ
สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
ภายในทีม 

น านักกีฬาตัวแทน
เทศบาลไปแข่งขัน
กีฬานักเรียน



ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคฯ 1 ครั้ง 
ระดับประเทศ  
1 ครั้ง 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน  
(บุญกุ้มข้าวใหญ่) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

111,850.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของประชาชนและ
เยาวชนให้แข็งแรง 

จัดการแข่งขังกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

58. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอาหาร
กลางวันในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,796,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง 

จัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
และเพื่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,657,600.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
และเพื่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

 
 
60. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 
 
โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

1,727,180.00 

 
 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให ้
ดีขึ้น 

 
 
จัดซื้ออาหารเสริม
นมเพื่อให้เด็กได้ดื่ม
เป็นอาหารเสริม 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียน สังกัด 
สพป. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,988,440.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให ้
ดีขึ้น 

จัดซื้ออาหารเสริม
นมเพื่อให้เด็กได้ดื่ม
เป็นอาหารเสริม 

62. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

580,160.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให ้
ดีขึ้น 

จัดซื้ออาหารเสริม
นมเพื่อให้เด็กได้ดื่ม
เป็นอาหารเสริม 

63. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพป. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,568,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนการจัด
ท าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเพื่อให้
เด็กได้รับ
สารอาหารครบ  
5 หมู ่

64. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการส่งเสริม
พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาลพนักงานครู
เทศบาลเกิดความสนุกสนานเกิด
พัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ ์
สังคม สติปัญญา 

ส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลและ
ลูกจ้างเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาตาม
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจัดการ



แข่งขัน 

65. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน
ระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเกิดความสนุกสนานเกิดการ
พัฒนา เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

สถานท่ีศึกษาที่
สอนในระดับ
ปฐมวัยเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานุบาล
เกมส ์

66. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ไทคัพมหกรรมท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

เข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมกีฬา
ท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

67. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

280,000.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
ภายในชุมชน และเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ท้ัง 
26 ชุมชน 

68. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการเงินอุดหนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วัน อสม. 

จัดอบรม จ านวน 
1 ครั้ง 

 
 
69. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 
 
โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

390,000.00 

 
 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของ อสม. 

 
 
จ านวน 26 ชุมชน 

70. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่ออบรมฟื้นฟูอาสาสมัครปศุสัตว์ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความรู้
ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคปาก
และโรคเท้าเปื่อยและอื่น ๆ ฉีดวัคซีน
ปูอกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิน 
ฉีดวัดซีนปูองกันโรคปากและเท้า
เปื่อย 

อาสาสมัคร 52 
คน ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าและโรค
ปากและเท้าเปื่อย 
ทั้ง 26 ชุมชน 

71. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการพัฒนาแผง
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(เขียงสะอาด) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์มี
ความตระหนักมีความรู ้ความเข้าใจ
สุขาภิบาลเขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ี
สะอาดและให้ประชาชนชาวบ้านไผ่
ได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีสะอาด 

ตลาดสดเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

72. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อพัฒนาศัยภาพของ อสม. อสม. จ านวน 212 
คน 

73. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้
พิการและทัศนศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อพัฒนาศัยกภาพอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้พิการ 

อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้
พิการ จ านวน 78 
คน 



ดูงาน 

74. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการรณรงค์ลด
การใช้น้ ามันทอดซ้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าลดการใช้
น้ ามันทอดซ้ าในการประกอบการ
ปรุงอาหาร 

ผู้ประกอบการค้า
และประชาชนท่ีใช้
น้ ามันทอดซ้ า 

75. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการชาวบ้านไผ่
ปลอดภัยบริโภค (ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง เช่น อาหาร 
เครื่องส าอางค์ และยา 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

76. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการออกหน่วย
บริการสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชิงรุก) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

77. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการบ้านหลัง
เรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานท่ีพัก
พิงเรียนรู้และร่วมกลุ่มท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน ์ปลอดภัยในเวลาว่าง 

เด็ก เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

 
 
78. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 
 
โครงการจ้างเหมา
บุคลากร สายงาน
วิทยาศาสตร์ประจ า
ศูนย์บริการฯ 

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

180,000.00 

 
 
ศูนย์บริการฯ มีบุคลากรพร้อม
ให้บริการประชาชน ศูนย์บริการฯ 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

 
 
จ้างเหมาบุคลากร
สายงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประจ าศูนย์บริการ
ฯ จ านวน 2 อัตรา 

79. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจ้างเหมาบุ
คลาการท าความ
สะอาดและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ปราศจากเชื้อ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่มีบุคลากรพร้อมให้บริการ
ประชาชน ศูนย์บริการฯ ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

จ้างเหมาบุคลากร
ท าความสะอาด
และดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
ปราศจากเชื้อ 
จ านวน 1 อัตรา 

80. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจ้างเหมาฆ่า
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

316,800.00 เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาท า
การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว ์มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก 
จ านวน 4 คน 

81. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

697,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จ านวน 1 
กองทุน 

82. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
ขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ ให้จังหวัด
ขอนแก่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อสร้างนักว่ิงเยาวชนไทยให้มี
มาตรฐานในระดับนานาชาต ิ

นักว่ิงสมัครเล่นท่ัว
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ นักว่ิง
เพื่อสุขภาพใน
จังหวัดขอนแก่น 

83. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาส 5 ธันวามหาราช และ 12 

จัดหาซื้อธง ธงทิว 
โคมไฟ ๆ ไฟ



ทุนมนุษย ์ ในวันส าคัญของชาต ิ สิงหามหาราชิน ี ประดับ ตรา
สัญลักษณ์ใน
วโรกาสวันส าคัญ
และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การประดับตกแต่ง
อาคารส านักงาน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ถนนสายต่าง ๆ 
และในชุมชนทั้ง 
26 ชุมชน 

84. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุนท่ีว่า
การอ าเภอบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีประจ าป ีและ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์ 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  

85. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่5 โปรดเกล้าให้
จัดตั้งต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็น
สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเมือวันท่ี 
18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุด
ก าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งแรกในประเทศไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย ในวันที 
18 มีนาคม ของ 
ทุกป ี

86. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการถนนเดินทาง
บ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่
สาธารณะและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองจากการจัดกิจกรรมถนน
คนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ให้ดีขึ้น 

จัดหารสถานท่ี
ให้แก่ผู้ค้าขาย
สินค้าตามที่
คณะกรรมการ
ก าหนด หรือเส้นท่ี
คณะกรรมการเห็น
ว่าเหมาะสม การ
สัญจรไปมาสะดวก 

87. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดงานวันปี
ใหม ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ชาติและท้องถิ่น 
เช่น งานขึ้นปีใหม่ 
งานวันสงกรานต ์
งานวันลอยกระทง,
งานแห่เทียน
พรรษา 

88. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมในการ
แต่งกายพื้นเมือง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมใน
การแต่งกายพ้ืนเมือง 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณี
อีสาน 



89. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม/
บทบาทในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเด็กและสังคม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ จัด
กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติและ
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด 

90. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี ภาค
ฤดูร้อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้เข้ารับ
การฝึกอบรมปฏิบิติธรรม เพื่อให้มี
สมาธิและห่างไกลอบายมุข 

จัดฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมส าหรับเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป
ภายในเขตเทศบาล 

91. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่น งานกฐิน
เทศบาล งาน
บุญกุ้มข้าวใหญ,่
งานบุญบั้งไฟ.งาน
บุญตะไลยักษ,์งาน
เทศบาลงานไหม
และประเพณีผูก
เสี่ยว 

92. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
กิจการศาสนาวัดใน
เขตเทศบาลฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

270,000.00 เพื่อการท านุบ ารุง ส่งเสริมศาสนาให้
เจริญและเป็นท่ีพึ่งทางใจในชุมชน 

อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้แก่
วัดที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาล วัด ๆ 
20,000 บาท 

93. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุนบุญ
ประเพณี (บุญคุ้ม) แต่
ละชุมชน ทั้ง 26 
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

208,000.00 เพื่อส่งเสริมบุญประเพณีท้องถิ่นของ
ชุมชน 

อุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดงานประเพณี
บุญคุ้มของชุมชน 
ทั้ง 26 ชุมชน 

94. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์การ
เรียนรู้ ICT เทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปรับปรุงห้องพร้อม
จัดซื้อครุภัณฑ์ 1. 
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 11 ชุด 
(ตัวแม่ข่าย 1 
เครื่อง และตัวลูก 
10 เครื่อง พร้อม
ติดตั้งระบบไฟ 
ระบบเครือข่าย 2
จัดซื้อโต๊ะวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 



11 ชุด 3จัดซื้อ
เก้าอี้ผู้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์11 
ชุด 4. จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
จ านวน 11 เครื่อง 
5.จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 6จัดซื้อโปร
เจ็คเตอร์พร้อมจด
รับภาพ 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง 7.
จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
1 เครื่อง และ
ปรับปรุงห้องพร้อม
ติดตั้งระบบไฟและ
ระบบเสียง 

95. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการเรารักสัตว์
เลี้ยง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

110,000.00 1. เพื่อปูองกันและควบคุม 
โรคติดต่อ โรคระบาดที่เกิด จากสัตว์
สู้ประชาชน 2. เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน ในการเลี้ยงสัตว์ท่ีถูกต้อง
ตาม หลักวิชาการ 3. เพื่อลดจ านวน
การเกิด โรคในสัตว์เลี้ยง  

- อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 

96. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบ้านไผ่ในการ
แข่งขันกีฬา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา  - จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

97. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 - เพื่อร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

- ร่วมส่งเสริมการ
อนุรักษ์จัดงาน
ประเพณ ี

98. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

เงินอุดหนุนวสภา
วัฒนธรรมอ าเภอบ้าน
ไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

99. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

100. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห้างไกลยาเสพติด 

เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

 
 
101. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา

 
 
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต ์

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

646,642.00 

 
 
- เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

 
 
การจัดงาน
ประเพณีและ



ทุนมนุษย ์ วัฒนธรรม 

102. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดงานแห่
เทียนพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 - เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

103. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

860,000.00 - เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

104. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการจัดงาน
บุญกุ้มข้าวใหญ ๋

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 - เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 
105. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 
โครงการเงินอุดหนุน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
100,000.00 

 
เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 
ส่งเสริมงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

106. ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ทุนมนุษย ์

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบ้านไผ่ (งาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 พื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

107. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
ทางการศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,339.71 เพื่อเพ่ิมศักยภาพและทักษะให้แก่
พนักงานครูเทศบาลและเด็กนักเรียน 

ร่วมออกร้าน
นิทรรศการในงาน 
และประกวด 
แข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการตามที่
เทศบาลเจ้าภาพ
ก าหนด 

108. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด

โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,600.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดรูปแบบ
สารสนเทศ 

ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล จ านวน 2 
แห่ง 



การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

109. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

129,000.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการท างานของ
ข้าราชการคร ู

ข้าราชการครูได้รับ
การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ข้าราชการครูใน
สังกัดเทศบาล 
จ านวน 2 แห่ง 

110. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

68,990.00 เพือ่พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้
ความสามารถมากข้ึน 

ครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
เทศบาล จ านวน 3 
แห่ง ได้พัฒนา
ตนเองมากขึ้น 

111. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสืออ่านท่ี
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

จัดซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุดโรงเรียน 
จ านวน 2 แห่ง 



การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

 
 
 
112. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

 
 
 
โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ 

 
 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 
 

100,000.00 

 
 
 
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ส าหรับเป็นพื้นฐานในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
ส าหรับเป็นพื้นฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

113. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่อจัดการประกวดการจัดท า
แผนการศึกษาดีเนระดับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดการประกวดการ
จัดท าแผนการ
ศึกษาดีเด่น ระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับ อปท. 

114. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาใน
โรงเรียนและศูนย์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลและระดับ อปท. 

จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวันของ
สถานศึกษาใน
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน



ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล และ 
ระดับ อปท. 

115. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการขยายชั้น
เรียนระดับมัธยมตอน
ปลายสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพมากขึ้น เด็กนักเรียนมี
โอกาสให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย คือ ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
, ค่าหนังสือ,ค่า
อุปกรณ์การเรียน
,ค่าพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน,ค่าวัสด ุและ
ค่าด าเนินการที่
เกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อม 
ฯลฯ 

116. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมอาคาร
เรียน ร.ร.ท. 1,ร.ร.ท. 
2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม
อาคารเรียน
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 2 แห่ง 

117. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด

โครงการอุดหนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

อบรมพนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง/บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นิเทศการเรียนการ



เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ สอน 

118. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ในการจัดฝึกอบรม
จัดท าหลักสูตร 
ส าหรับโรงเรียนทั้ง 
2 แห่ง ในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

119. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการบัณฑิตน้อย รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1,2,3 และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ร.ร.ท. 1 และ 
ร.ร.ท. 2 

120. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน



สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

ท้องถิ่นก าหนดปีละ 
1 ครั้ง 

121. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่าย
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

600,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท. 1/ร.ร.ท.2 

พัฒนาการจัด
การศึกษาโยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
ร.ร.ท. 1 ร.ร.ท. 2 

122. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เด็กปฐมวัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความรู ้
เจตคติและทักษะในการสร้างวินัยเชิง
บวกให้กับเด็กปฐมวัยและเป็น
ตัวอย่างให้ค าปรึกษาแก่พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองได ้และส่งเสริมให้ครูปฐม
วันผลิตสื่อของเล่นส าหรับพัฒนาการ
คิดและสติปัญญาของเด็ก 

เด็กปฐมวัย( แรก
เกิดถึงก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 
2555-2556) 
เชิงปริมาณ ครู
ปฐมวัย จ านวน 
26 คน เชิง
คุณภาพ ครูทุกคน
แสดงพฤติกรรม
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
วินัยเชิงบวกและ
สามารถผลิตสื่อ
ของเล่นส่งเสริม
การคิดและ
สติปัญญา 



 
123. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

 
โครงการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชิวัติ
ครอบครัวศึกษาใน
หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
20,000.00 

 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีวิต
ครอบครัวศึกษาในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
เชิงปริมาณ ได้
หลักสูตรรายวิชา 
จ านวน 1 รายวิชา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นได้เรียนรู้
และน าไปใช้ชิวิต
ประจ าวัน 

124. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 2 
แห่ง 

125. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต

โครงการบัณฑิตน้อย รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1,2,3 และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ร.ร.ท. 1 และ 
ร.ร.ท. 2 



เทศบาล 

126. ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลให้
ได้มาตรฐาน 
ในทุกระบบ
และส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

127. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์โคเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์โค ให้คงอยู่และ
เพิ่มจ านวนมากข้ึน แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรและป็น
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

สมาชิกในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ท้ัง 26 
ชุมชน สามารถยืม
เลี้ยงขยายพันธ์และ
ส่งต่อสมาชิกราย
ต่อไป โดยไม่มีการ
ซื้อขายแม่พันธ์โค 

128. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
รายได้เกษตรกร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจัดซื้อปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตรให้ชุมชนในการด าเนินการ
ส่งเสริมเกษตรกร 

จัดซื้อปุ๋ยและวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การเกษตรให้ชุมชน
ทั้ง 26 ชุมชน ใน
ด้านการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร 

129. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
รายได้ในชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ และพัฒนา
ทักษะฝีมือด้านการอาชีพให้กับ
ประชาชนเพื่อองค์กรประชาชนมี
ประสบการณ์และสร้างความเข็มแข็ง
และส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดตึ้งกลุ่มพัฒนา
อาชีพในเขต
เทศบาล และ
สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และจัด
อบรม
กลุ่มเปูาหมายกลุ่ม
คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ
และประชาชน
ทั่วไป 

       



130. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพหรือ
รายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนและไม่
ปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

จ้างนักเรียน/
นักศึกษา เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
นักเรียนในวันปิด
ภาคเรียน หรือ 
ก าลังศึกษาอยู ่

131. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

240,000.00 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการดูแล
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
กันและให้โอกาสแก่กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เอดส์ได้มีขวัญก าลังใจและได้รู้ถึงสิทธิ
ภาพปละประโยชน์ในการขอรับ
สวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ผู้ปุวยเอดส์(มีใบรับ
รอแพทย)์ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2548 

132. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ยากไร้และด้อยโอกาสที่ประสบ
ปัญหาความเดือดจากภัยธรรมชาติ
หรืจากความยากจน ยากไร ้

ช่วยเหลือด้าน
การเงินและเป็น
เครื่องอุปโภค-
บริโภคแก่
ครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบัต ิ
ปัญหาความยากจน 
ยากไร้ ไว้ท่ีพึ่งและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทั้ง 26 ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

133. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ ยากจน และด้อย
โอกาสที่ประสบภัยธรรมชาติและจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาล 

ให้การสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่ทั้ง 26 ชุมชน 

134. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องอุปโภค บริโภค
แก่ผู้พิการ ผู้ปุวยโรค
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

77,674.00 คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิต 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภค
ให้แก่คนพิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมือง 
บ้านไผ ่

 
 
135. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ

 
 
โครงการอุดหนุน
บริจาคโลหิต
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อ

 
 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

20,000.00 

 
 
เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิต
ของอ าเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ท่ี ขก 0023.15/1206 ลว.ที่ 

 
 
อุดหนุนเงินให้แก่
อ าเภอบ้านไผ่ใน
การจัดกิจกรรม 



ยากจน มนุษย ์ 30 เมษายน 2556 

136. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอุดหนุนศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อ HIV ของอ าเภอบ้านไผ ่ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี 
0023.15/1205 ลว. 30 เมษายน 
2556  

อุดหนุนให้แก่ศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ
อ าเภอบ้านไผ ่

137. ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ ยากจน และด้อย
โอกาสที่ประสบภัยธรรมชาติและจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาล 

ให้การสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่
ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่ทั้ง 26 ชุมชน 

138. ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยม
ชุมชนเคลื่อนที่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาจากค าร้องทุกข์ของ
ประชาชนสร้างจิตส านึกในการ
บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ออกให้บริการแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ ท้ัง 26 ชุมชน 

139. ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้
สมบูรณ ์เพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าหรือปรับปรุง
โปรดแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

140. ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ผลงานของ
เทศบาลและประเพณี
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

380,000.00 เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ
เทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้หน่วยงาน ฯลฯ 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นปลิว วารสาร 
จุลสาร รายงานผล
การด าเนินงานของ
เทศบาลฯ ปฏิทิน วี
ดีทัศน์เทศบาลฯ 
และเผยแพร่ประชา
สัมพัฯธ์ให้
หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมไปถึง
ประชาชนท่ัวไป
ทราบ 

 
141. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
โครงการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
25,000.00 

 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การบริการข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
ของเทศบาลฯ 



142. ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการหอกระจาย
ข่าวชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในชุมชนและเป็น
การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างเทศบาลสู่ชุมชน 

ปรับปรุงอุปกรณ์
และซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวชุมชน
ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

143. ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ระบบบริการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ 
บริการระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร ท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว ครบวงจรและ 
ทั่วถึงแก่ประชาชน - เพื่อให้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์สามารถใช้ข้อมูลและ
ทรัพยากร ร่วมกันได้สามารถ
ครอบคลุม การใช้งานทุกกองทั้ง
ระบบใช้สาย และไร้สาย  

- เพิ่มและปรับปรุง
ระบบ 

144. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อ/การจ้าง ระดับ
อ าเภอ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อใช้เป็นการอุดหนุนศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้มีความโปร่งใส 

สนับสนุน
งบประมาณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอบ้านไผ ่

145. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,900,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่เพื่อให้การ
จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

สนับสนุนจัดการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
(สมาชิกสภา
ท้องถิ่น,ผู้บริหาร
ท้องถิ่น,สส.,สว.สจ) 
ทุกระดับ 

146. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดท าประชาคม
เมืองรับทราบความ
ต้องการประเด็น
ปัญหาร่วมกีบส่วน
ราชการ รับ
วิสาหกิจ เอกชน 
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนและ
ด าเนินการจัด
ประชุมองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดท าพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ 

147. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลเมือง

รายได้
จัดเก็บเอง 

310,000.00 เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่ให้ครอบคลุม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงาน



บ้านไผ ่ จ้าง ลูกจ้าง 
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ,
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนฯและ
คณะกรรมการ
ติดตามแผนและ
ประเมินฯ 

148. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานชุมชนเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

53,556.00 เพื่อจัดท าและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชนภายในเขตเทศบาลและ
น ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง 
ๆ เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ครัวเรือนในเขต
เทศบาล ทั้ง 26 
ชุมชน 

149. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดประชุม
ประจ าเดือนองค์กร
ภาคประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อสร้างความเข็มแข็งของ
คณะกรรมการชุมชน และองค์กรอื่น
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมท าในการพัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึง
ความเคลื่อนไหวและภารกิจกิจกรรม
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชน และ
คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน กลุ่ม
องค์กรอื่น ๆ ใน
เขตเทศบาล 

150. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเลือกตั้ง
ประธาน
คณะกรรมการชุมชน 
ทั้ง 26 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ชุมชนแทนประธานคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ เสียชีวิต ลาออก 
ย้ายถิ่นฐาน ในการด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชน
กับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธาน
คณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ 
เสียชีวิต ลากออก 
ย้ายถิ่นฐาน ชุมชน
ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

151. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเงินอุดหนุน
องค์กรเครือข่าย
คณะกรรมการชุมชน
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการบริหาร
กลุ่มองค์กร 

องค์กรเครือข่าย
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

152. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม บุคลากร
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ
ข้าราชการ ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันด ีและเกิดความสามัคคี
ในหน่วยงาน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างและครู
เทศบาล 

153. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการเพิ่มพูน
ความรู ้ทักษะ
ประสิทธิภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงานท้ัง

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน ลูกจ้าง
และครูเทศบาล มีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมสัมมนา
ให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 



ภายในประเทศและ
นอกประเทศ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
ประมาณ 300 คน 
และทัศนศึกษาดู
งาน 

154. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยยกย่องเชิดชูผู้
ปฏิบัติด ีตั้งใจท างานเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นปฏิบัติงาน 

ให้รางวัลผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

155. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

156. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการให้
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโทการศึกษา
ภาคพิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

394,800.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท
สถาบันการศึกษาท่ีมีข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้รับทุน คือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
จนท.ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวม
ตลอดถึงลูกจ้าง อทป. 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พนักงานจ้างรวม
ตลอดถึงลูกจ้าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

157. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีอื่น 
ๆ มีความรู้ประสบการณ์และทักษะ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
มีความรู้ในการรักษาดูแลแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง และน าความรู้ไป
ประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานให้
มีความช านาญ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล/พนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างของเทศบาล 

158. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อน า
ผลการติดตามมาวิเคราะห์ปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา 

จัดการประชุม
ติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัด ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมไป
ถึงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในทุกระดับ 

159. ยุทธศาสตร์ที่ โครงการอบรมครูและ รายได้ 217,778.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้ จัดอบรมพนักงาน



7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

ทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จัดเก็บเอง ความเข้าใจด้านวิชาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์

ครูเทศบาล ลูจ้าง 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาของ
เทศบาล ไปทัศน
ศึกษาดูงานใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

160. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคร ู

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ
พนักงานครูและลูกจ้าง 

จัดประกวด
ผลงาน/สื่อ/
นวัตกรรม จัดหา
ศึกษานิเทศก์มา
นิเทศการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
เทศบาลตลอดปี
การศึกษา 

161. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น า
คณะกรรมการชุมชน 
และองค์กรในเขต
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมภาครัฐ
และภาคประชาชนสร้างเสริมภาวะ
ผู้น าในหลัก ธรรมาภิบาล สร้างเสริม
การท างานเป็นทีมและความสามัคคี
ของประชาชนในท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใน
ประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และ ในสังคม 

ชุมชนและองค์กร
สามารถก าหนด
แผนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมและบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลท าให้
เกิดความรักความ
สามัคคีท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

162. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานและ
หอประชุม
อเนกประสงค์และ
รักษาความปลอดภัย
สถานท่ีราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

554,400.00 เพื่อให้อาคารส านักงานเทศบาลฯ 
และหอประชุมอเนกประสงค์มีความ
สะอาดปลอดภัย 

จ้างเหมาท าความ
สะอาดส านักงาน
เทศบาลและ
หอประชุม
อเนกประสงค์และ
รักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ 

163. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญและ
ความเป็นมาของ อปท.รูปแบบ 
"เทศบาล" และเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลทุกวันที่ 
24 เมษายน ของ
ทุกป ี

164. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

125,000.00 เพื่อใช้ประจ าหอประชุมอาคาร
อเนกประสงค ์

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก จ านวน 



ระบบบริหาร
จัดการ 

500 ตัว 

165. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เสียง ล าโพงพร้อมไมล์
ลอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อใช้ประจ าหอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ช้ันบน 

จัดซื้อเครื่องเสียง 
ล าโพง พร้อมไมค์
ลอย จ านวน 1 ชุด 

 
166. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

 
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
18,000.00 

 
เพื่อติดตั้งห้องประชุมเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่

 
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
ชนิด หมู่ 9 หน้า 
10 จ านวน 1 ชุด ,
โต๊ะหมู่บูชา ชนิด 
หมู ่7 หน้า จ านวน 
1 ชุด 

167. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าผ้าม่าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,700.00 เพื่อปูองกันความร้อนจากแสงแดด
และประหยัดพลังงาน เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

จ้างเหมาติดตั้ง
ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ ์

168. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

32,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
งานแผนที่ภาษ ีและรองรับ
ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4,
ผ.ท.5) 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

169. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,700.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์
ฯ จ านวน 5 เครื่อง 

170. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานกองข่าง,
งานปูองกันฯ งาน
เทศกิจและห้อง
ประชุมเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อให้อาคารส านักงานเทศบาลฯ มี
ความสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร 
ส านักงานกองช่าง 
งานปูองกันฯ งาน
เทศกิจฯ ห้อง
ประชุมเล็ก จ านวน 
1 อัตรา 

171. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัย
สถานท่ีราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

237,600.00 เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ให้เกิดความเสียหายและสูญหาย 

จ้างเหมา/บุคคล/
เอกชน ท าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย สถานท่ี
ราชการ โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

172. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

462,000.00 รักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง 
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

จ้างเหมาบุคคล/
เอกชนท าหน้าท่ี
รักษาความสะอาด



จัดการ และดูแลทรัพย์สิน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 แหงและ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

 
173. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

 
โครงการจัดท า
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน 4 ช้ัน 

 
รายได้
จัดเก็บเอง 

 
50,000.00 

 
เพื่อปูองกันนักเรียนตกจากอาคาร
เรียน 

 
จัดท าเหล็กดัด
หน้าต่างห้องเรียน
อาคาร 4 ช้ัน 

174. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างท าความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

79,200.00 เพื่อให้อาคารกองสาธารณสุขฯ มี
ความสะอาดและเกิดความประทับใจ
ต่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

จ้างบุคคลท าความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ห้องสุขาท้ังหมด 
จ านวน 1 คน 

175. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ท าน้ าเย็น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อไว้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องท าน้ า
เย็น จ านวน 1 
เครื่อง 

176. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุงห้อง
ท างาน ณ อาคาร
หอประชุม
อเนกประสงค์กอง
สวัสดิการสังคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของ
พนักงานกองสวัสดิการสังคม 

ปรับปรุงห้อง
ท างาน ขนาด 
8X10 เมตร โดย
ติดตั้งผ้าม่าน ตู้
เอกสารติดผนัง ฝูา
เพดาน พร้อมโต๊ะ 
เก้าอี้ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

177. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าตู้เก็บเอกสาร
ชนิดติดผนังมีประตู
เปิด-ปิดตามช่องเก็บ
เอกสารต่าง ๆ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อเก็บเอกสารทางราชการให้เกิด
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก
ต่อการค้นหา 

ตู้เก็บเอกสารชนิด
ติดผนัง มีประตู
เปิด-ปิด ตามช่อง
เก็บเอกสาร 

178. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดประชุม
ประจ าเดือนองค์กร
ภาคประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อสร้างความเข็มแข็งของ
คณะกรรมการชุมชน และองค์กรอื่น
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมท าในการพัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึง
ความเคลื่อนไหวและภารกิจกิจกรรม
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชน และ
คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน กลุ่ม
องค์กรอื่น ๆ ใน
เขตเทศบาล 

179. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม บุคลากร

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 



ระบบบริหาร
จัดการ 

พนักงานและลูกจ้าง ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ
ข้าราชการ ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันด ีและเกิดความสามัคคี
ในหน่วยงาน 

ลูกจ้างและครู
เทศบาล 

180. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมครูและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

217,778.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์

จัดอบรมพนักงาน
ครูเทศบาล ลกูจ้าง 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาของ
เทศบาล ไปทัศน
ศึกษาดูงานใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

181. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญและ
ความเป็นมาของ อปท.รูปแบบ 
"เทศบาล" และเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลทุกวันที่ 
24 เมษายน ของ
ทุกป ี

182. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,300.00 เพื่อให้บรรยากาศในห้องท างานของ
กองคลังดีขึ้นและประหยัดพลังงาน
ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมสภาพสิ้นเปลือง
พลังงาน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนังขนาด 
30000 บีทียู ตา
มาตรฐานครุภัณฑ ์

183. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัย
สถานท่ีราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

237,600.00 เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ให้เกิดความเสียหายและสูญหาย 

จ้างเหมา/บุคคล/
เอกชน ท าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย สถานท่ี
ราชการ โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

184. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 
(ส าหรับครู) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,500.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ ระดับ 3-6 
จ านวน 7 ชุด 

185. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อพัดลม
ไอเย็นตั้งพ้ืนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

61,200.00 เพื่อปรับอุณหภูมิในห้องเรียนเด็กเล็ก
ที่เหมาะสม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 

จัดซื้อพัดลมไอเย็น
ตั้งพ้ืนขนาดกลาง 
จ านวน 9 เครื่อง 

186. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าตู้เก็บเอกสาร
ชนิดติดผนังมีประตู 
เปิด-ปิด ตามช่องเก็บ

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อเก็บเอกสารทางราชการ ให้เกิด
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก
ต่อการค้นหา  

ตู้เก็บเอกสาร 



เอกสารต่างๆ 

187. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์และเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ้นเตอร์
และเครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

188. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า แบบ 
Network 

รายได้
จัดเก็บเอง 

19,900.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า แบบ 
Network 

189. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

190. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด 
มัลติฟังก์ช่ัน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,400.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด 
มัลติฟังก์ช่ัน 

191. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องส ารองไฟ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

33,700.00 เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ชุด 

192. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการติดตั้งผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,700.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ชุด 

193. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท าแผง
เหล็กกั้นส าหรับ
ปูองกันอันตราย
อาคาร 4 ช้ัน 
โรงเรียนเทศบาล 2ฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่ปูองกันอันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กนักเรียน 

1 ชุด 

194. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน 4 ช้ัน 
โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อปูองกันอันตรายและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน 4 ช้ัน 

195. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ท าน้ าร้อน-เย็น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

เครื่องท าน้ าร้อน-
เย็น 1 เครื่อง 

196. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร

โครงการเพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

649,022.00 -เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน ลูกจ้าง
และครูเทศบาล มีทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มขึ้น  

จัดฝึกอบรมสัมมนา  



จัดการ คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 

197. ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด
ส านักงานและรักษา
ความปลอดภยั
สถานท่ีราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

554,400.00 -เพื่อให้อาคารส านักงาน เทศบาล
และอาคารหอประชุม เอนกประสงค์
ให้มีความสะอาด และปลอดภัย  

จ้างเหมาท าความ
สะอาดและรักษา
ความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 152 โครงการ จ านวนเงิน 36,055,063 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 2,957,278 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข็มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

9 491,188.00 2 77,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู ่มีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

33 7,130,343.52 5 297,159.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 51 21,705,971.30 4 934,580.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

15 1,052,401.71 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 10 707,508.00 2 84,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 4 436,100.00 1 40,439.00 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 30 4,531,550.28 4 1,523,600.28 

รวม 152 36,055,062.81 18 2,957,278.28 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  
มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สญัญา 

คูส่ญัญา 
วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกิง่
กาชาดอ าเภอบา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 กาชาด
อ าเภอบา้น
ไผ ่

24/01/2557 7 

2. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยและ
กฏหมายควรรู ้

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 21,500.00 รา้นเกียรติ
สาส์น 

30/04/2557 7 

3. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการจดัต ัง้ศูนย์
การเรียนรูเ้ทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 98,700.00 ฎกึา 30/06/2557 7 

4. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการขา่ยพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าเด็ก
และเยาวชนกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 23,260.00 นายจีระศกัดิ ์
แกน่ดุู 

03/09/2557 30 

  1,135.00 รา้นองิดาว 26/09/2557 5 

  390.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

26/09/2557 5 

  2,600.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

26/09/2557 5 

5. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการสนบัสนุน
และสง่เสรมิ
กจิกรรมเหลา่
กาชาดจงัหวดั
ขอนแกน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 20,000.00 กาชาด
จงัหวดั
ขอนแกน่ 

01/11/2556 7 

6. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ

โครงการเสรมิสรา้ง
พฒันาประสทิธภิาพ
สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ในเขต

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 นายนนทกร 
หวานเสร็จ 

28/07/2557 7 



สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

7. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการสง่เสรมิ
การพฒันาทอ้งถิน่
ภาคชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 47,293.00 นางอ านวย 
น้อยจุฬา 

09/04/2557 7 

8. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหมต่าม
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 99,310.00 ฏีกา 23/12/2556 7 

9. ยุทธศาสตร์ที ่
1 การพฒันา
ความเข็ม
แข็งและ
สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การ
ด าเนินงาน 

โครงการเรารกับา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 147,000.00 ฏีกา 03/02/2557 30 

 
 
10. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

 
 
โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

 
 
รายได้
จดัเก็บเอง 

 
 

150,000.00 

 
 

116,192.00 

 
 
ฎีกา 

 
 
01/09/2557 

 
 

7 

11. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

300,000.00 297,430.52 ฏีกา 02/09/2556 30 

12. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ระบายน ้า คสล.
ถนนเช่ือมถนนแจง้
สนิทซอย 1 
(ทางเขา้ สพป.
ขอนแกน่ เขต2) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

90,000.00 82,000.00 ฎีกา 22/08/2557 45 

13. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง

โครงการจดัระเบียบ
การจ าหน่ายสนิคา้
บนถนนทางเทา้และ
การจราจร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

200,000.00 199,449.00 ฏีกา 02/01/2557 30 



น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

14. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการป้องกนั
อุบตัเิหตุและ
เสรมิสรา้งวนิยั
จราจร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 44,750.00 ฎีกา 30/07/2557 7 

15. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการจดัต ัง้
เจา้หน้าทีเ่ฝ้าระวงั
เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

500,000.00 440,560.00 ฏีกา 01/10/2556 365 

16. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชกิ
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 10,000.00 ฎีกา 10/02/2557 7 

 
17. 

 
ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

 
โครงการฝึกอบรม
จดัต ัง้ ยุว อปพร. 

 
รายได้
จดัเก็บเอง 

 
50,000.00 

 
49,956.00 

 
ฎีกา 

 
13/02/2557 

 
7 

18. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการจดั
กจิกรรมวนัสถาปนา 
อปพร. 

รายได้
จดัเก็บเอง 

13,500.00 11,750.00 ฎีกา 27/03/2557 7 

19. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการฝึกซ้อม
การป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาอคัคีภยั 
วาตภยั อุทกภยั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 26,150.00 ฎีกา 15/08/2557 3 

20. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการเผยแพร่
ความรูด้า้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธาณภยัในชุมชน 
และโรงเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 14,663.00 ฎีกา 08/08/2557 10 



21. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัอุบตัเิหตุช่วง
เทศกาล (ปีใหม ่
ตรุษจีน และ
สงกรานต์) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

90,000.00 89,243.00 ฏีกา 01/10/2556 365 

22. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกูชี้พ-กูภ้ยั 
ตามระบบบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

131,400.00 120,480.00 ฏีกา 01/10/2556 365 

23. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการเยาวชน
สมัพนัธ์เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

46,414.00 46,414.00 นางชลธชิา 
โสภณพนัา 

01/08/2557 30 

 
24. 

 
ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

 
โครงการสง่เสรมิกา
รมสว่นรว่มของ
ชุมชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและเพิม่
รายไดใ้ห้กบัชุมชน 

 
รายได้
จดัเก็บเอง 

 
207,200.00 

 
84,500.00 

 
ฏีกาเบกิ 
(ชุมชนน า
รอ่ง) 

 
21/11/2556 

 
1 

  84,500.00 
ฏีกาเบกิ 
(ชุมชนน า
รอ่ง) 

11/12/2556 1 

25. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการขยะ
อนัตรายแลกไข ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 4,620.00 นางกาญจนา 
พชิยัวฒัน์ 

29/05/2557 7 

  13,200.00 
นางกาญจนา 
พชิยัวฒัน์ 

03/06/2557 7 

  15,400.00 
นางกาญจนา 
พชิยัวฒัน์ 

16/07/2557 7 

  14,850.00 
นางกาญจนา 
พชิยัวฒัน์ 

13/08/2557 7 

  300.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

14/08/2557 7 

26. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการจดัการ
สิง่แวดลอ้มแนว
ใหมแ่บบชุมชนมี
สว่นรว่ม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 12,000.00 น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล
กจิ 

17/02/2557 7 



  21,000.00 
น.ส.บงัอร 
กนัหาบาง 

27/02/2557 7 

  560.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

13/03/2557 7 

  14,400.00 
หจก.ส าเพ็ง
บา้นไผ ่

13/03/2557 7 

  12,000.00 
นางวารุณี 
ลาดมะโรง 

01/04/2557 7 

27. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการอนุรกัษ์
สภาพสิง่แวดลอ้ม
แบบย ั่งยืน (ถนนกนิ
ได)้ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 47,945.00 น.ส.จีระต ิ
พระเมือง 

01/08/2557 7 

28. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการรณรงค์
เพื่อป้องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

39,000.00 28,064.00 นายจีระศกัดิ ์
แกน่ดู ่

26/05/2557 30 

29. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 64,010.00 ฎีกา 03/02/2557 30 

30. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการธนาคาร
วสัดุรีไซเคลิ 
Green and 
Clean 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 6,600.00 น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล
กจิ 

09/06/2557 7 

  1,476.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

13/06/2557 7 

  1,730.00 
รา้นทูเค
เอ็กซ์พรส 

09/07/2557 7 

31. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ขยายผวิจราจรถนน
เลียบวดัโพธิก์ลาง 
(ชุมชนโพธิส์วรรค์) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

192,000.00 159,800.00 ฏีกา 34/57 28/08/2557 60 



32. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.พรอ้มทอ่
ระบายน ้าซอยเช่ือม
ถนนประเสรฐิแกว้
อุทศิ (ซอยสุข
ส าราญ) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,376,000.00 1,362,000.00 ฏีกา 19/57 23/04/2557 60 

33. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ระบายน ้า คสล.
ถนนหนองลุมพุก 
ซอย 10 (ชุมชน
หนองลุมพุก) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,103,000.00 1,074,000.00 ฎีกา 21/57 30/04/2557 60 

34. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ระบายน ้า คสล.
ถนนสมประสงค์
ซอย 1 (ชุมชนสม
ประสงค)์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,142,000.00 889,900.00 ฏีกา 23/57 08/07/2557 90 

35. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ระบายน ้าซอย
แยกประปา 2 ขา้ง
ไทยประดษิฐ์ตดัเย็บ 
(ชุมชนซอยประปา) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

550,000.00 399,500.00 ฏีกา 22/57 23/06/2557 90 

36. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการปรบัปรุง
ผวิจราจรถนนโพธิ์

ชยั-มติรภาพ 
(ชุมชนบา้นไผเ่กา่) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

439,000.00 410,000.00 ฏีกา 30/57 15/08/2557 60 

37. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการปรบัปรุง
ผวิจราจรถนนแจง้
สนิท ซอย 1 (ชุมชน
กกแดง) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

475,000.00 443,000.00 ฎีกา 28/57 15/08/2557 60 

38. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการปรบัปรุง
ผวิจราจรถนนบา้น
เกิง้ ซอย 19 

รายได้
จดัเก็บเอง 

210,000.00 200,000.00 ฏีกา 29/57 15/08/2557 60 

39. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ

เงนิอุดหนุนศูนย์
ปฏบิตักิารตอ่สูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพตดิ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

110,000.00 50,000.00 สภ.บา้นไผ ่ 03/03/2557 7 



พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

  30,000.00 จ.ขอนแกน่ 03/03/2557 7 

  30,000.00 อ.บา้นไผ ่ 03/03/2557 7 

40. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการถนนสวย
สะอาด ภูมทิศัน์
งดงาม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 600.00 รา้นน ้าแข็ง
ทพิย์ 

16/05/2557 7 

  6,700.00 
น.ส.เยาวภา 
โกศลวฒัน์ 

21/07/2557 30 

  98.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

14/08/2557 7 

  370.00 
รา้นเกียรติ
ศาส์น 

14/08/2557 7 

41. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการขยะเงนิ 
ขยะทอง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

19,000.00 15,600.00 น.ส.สุปราณี 
เสถียรมงคล
กจิ 

16/07/2557 30 

  1,085.00 
รา้นน ้าแข็ง
ทพิย์ 

23/07/2557 7 

  2,298.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

14/08/2557 7 

42. ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพฒันา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานและ
พฒันาเมือง
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่มี
สิง่แวดลอ้มที่
ดี 

โครงการจา้งเหมา
ท าความสะอาด
อาคาร ส านกังาน
กองช่าง งานป้องกนั
ฯ งานเทศกจิฯ ห้อง
ประชุมเล็ก 

รายได้
จดัเก็บเอง 

79,200.00 79,200.00 ฏีกา 
128/57 

01/04/2557 150 

43. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอบรมให้
ความรูด้า้น
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลนยี
สารสนเทศแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 19,710.00 รา้นเกียรติ
สาส์น 

08/09/2557 4 

44. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

200,000.00 60,400.00 นางอุไรวรณ 
กสกิจิวรกุล 

18/07/2557 30 

  39,185.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

29/08/2557 7 

  3,960.00 
รา้นราชนิกูล
โฟโตเ้อ็ก
เพรส 

29/08/2557 7 

  7,000.00 รา้นโบว ์ 09/09/2557 7 

  12,000.00 
รา้นสุรชยั
การพมิพ์ 

09/09/2557 7 

  12,719.00 รา้นอนิเตอร์ 09/09/2557 7 



ปริน๊ 

  20,000.00 
น.ส.ภาวนา 
งามส าโรง 

09/09/2557 7 

  41,250.00 รา้นองิดาว 17/09/2557 7 

45. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการพฒันา
ภาษาองักฤษเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

80,272.00 67,050.00 นางอุไร
วรรณ กสิ
กจิวรกุล 

26/08/2557 30 

  11,160.00 
รา้นสุรชยั
การพมิพ์ 

23/09/2557 7 

  376.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

23/09/2557 7 

  1,686.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

23/09/2557 7 

46. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนสูม่าตรฐาน
การศกึษาให้ศูนย์
เครือขา่ย
สถานศกึษาเมืองไผ ่

เงนิอุดหนุน
ท ั่วไป 

276,000.00 276,000.00 โรงเรียนสงัก
ด ัสพป. 8 
แห่ง 

17/09/2557 7 

47. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเขา้คา่ย
ฝึกซ้อมกีฬา
นกัเรียน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 19,500.00 นายจีระศกัดิ ์
แกน่ดู ่

07/10/2557 30 

48. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการแขง่ขนั
กีฬานกัเรียนองค์กร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ระดบัภาค
และระดบัประเทศ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

80,000.00 79,150.00 นายประยุทธ์ 
ชยัพฒันเวช 

14/10/2557 30 

  850.00 
รา้นขายยาดี
ยิง่ 

04/11/2557 7 

49. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการแขง่ขนั
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน (บุญกุม้
ขา้วใหญ)่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

111,850.00 93,500.00 นายจีระศกัดิ ์
แกน่ดู ่

07/01/2557 30 

  8,800.00 
รา้นลคัน์
สตูดโิอ 

27/01/2557 7 

  4,920.00 รา้นองิดาว 27/01/2557 7 

  4,630.00 
รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

27/01/2557 7 

50. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอาหาร
กลางวนัในสงักดั
โรงเรียนเทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

3,796,000.00 265,020.00 นางประกาย 
ประทบัเคน 
(งวด1) 

01/11/2556 100 

  60,480.00 
นางขนิษฐา 
สุมสมกจิ 
(งวด 1) 

01/11/2556 100 

  227,160.00 
นางประกาย 
ประทบัเคน 
(งวด2) 

02/12/2556 100 

  51,840.00 
นางขนิษฐา 
สุมสมกจิ 
(งวด 2) 

02/12/2556 100 

  265,020.00 
นางประกาย 
ประทบัเคน 
(งวด 3) 

31/01/2557 100 

  60,480.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกจิ 
(งวด 3) 

31/01/2557 100 

  239,780.00 
นางประกาย 
ประทบัเคน 
(งวด 4) 

28/02/2557 100 

  54,720.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกจิ 

28/02/2557 100 



(งวด 4) 

  189,300.00 
นางประกาย 
สุขสมกจิ 
(งวด 5) 

27/03/2557 100 

  43,200.00 
นางขนิษฐา 
สุขสมกจิ 
(งวด 5) 

27/03/2557 100 

  1,260,000.00 
ร.ร.เทศบาล
บา้นไผ ่

24/03/2557 100 

  640,000.00 
ร.ร.เทศบาล 
2ฯ 

24/03/2557 100 

51. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอาหาร
กลางวนัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กท ัง้ 3 ศูนย์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,657,600.00 259,200.00 นางปะพติร 
ไทยรกั 

29/11/2556 100 

  432,480.00 
นางอสิรีย์ 
พเยียสวสัดิ ์

29/05/2556 100 

  259,200.00 
นางพรรณี 
เจรญิสุข 

29/11/2556 100 

  127,600.00 
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ท ัง้ 3 
ศูนย์ 

30/09/2557 100 

52. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียนสงักดั
เทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,727,180.00 645,467.00 อสค.งวด 1-
5 

15/07/2557 120 

  289,484.40 
อสค. ปิด
เทอมภาค
เรียนที ่2/56 

15/07/2557 120 

  586,349.50 
อสค.งวด 1 - 
5 ภาคเรียน
ที ่1/57 

30/09/2557 120 

53. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสรมิ (นม)โรงเรียน 
สงักดั สพป. 

รายได้
จดัเก็บเอง 

2,988,440.00 1,045,954.00 อสค.งวด 1-
5 ภาคเรียน
ที ่2/56 

01/08/2557 120 

  499,824.80 
อสค. ปิด
ภาคเรียนที ่
2/56 

01/08/2557 120 

  1,013,458.82 
อสค. งวด 1-
5 ภาคเรียน
ที ่1/57 

30/09/2557 120 

54. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

รายได้
จดัเก็บเอง 

580,160.00 188,552.00 อสค. งวด 1-
5 ภาคเรียน
ที ่2/56 

15/07/2557 120 

  135,153.60 
อสค. ปิด
เทอม ภาค
เรียนที ่2/56 

15/07/2557 120 

  178,990.90 
อสค. งวดที ่
1-5 ภาค
เรียนที ่1/57 

30/09/2557 120 

55. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวนัโรงเรียน
สงักดั สพป. 

เงนิอุดหนุน
ท ั่วไป 

6,568,000.00 584,000.00 ร.ร.บา้นไผ่
ยิง่ยงอุทศิ 

23/01/2557 7 

  3,218,000.00 ร.ร.บา้นเกิง้ 27/01/2557 7 

  354,000.00 
ร.ร.วดัจนัทร์
ประสทิธิ ์

20/06/2557 7 

  114,000.00 
ร.ร.จตุรมติร
บา้นไผ ่

20/06/2557 7 

  1,346,000.00 
ร.ร.บา้นไผ่
ประถมศกึษา 

20/06/2557 7 



  108,000.00 
ร.ร.บา้น
หนองลุมพุก 

20/06/2557 7 

  370,000.00 
ร.ร.บา้นไผ่
แสงทองฯ 

20/06/2557 7 

  316,000.00 
ร.ร.ประเสรฐิ
แกว้อุทศิ 

20/06/2557 7 

56. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการแขง่ขนั
กีฬาอนุบาลเกมส์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

70,000.00 46,076.00 นายประยุทธ์ 
ชยัพฒันเวช 

10/02/2557 30 

  5,000.00 รา้นองิดาว 17/03/2557 7 

  15,880.00 
รา้นลคัน์
สตูดโิอ 

17/03/2557 7 

  3,000.00 รา้นวเิชียร 17/03/2557 7 

57. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการสง่เสรมิ
การแขง่ขนักีฬาใน
ชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

280,000.00 279,415.00 รา้นเกียรติ
สาส์น 

18/04/2557 7 

58. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเงนิ
อุดหนุนอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 นายเสมอ 
โคตรมณี 

10/03/2557 1 

59. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเงนิ
อุดหนุนส าหรบั
สนบัสนุนการ
บรกิารสาธารณสุข 

รายได้
จดัเก็บเอง 

390,000.00 390,000.00 ชุมชน ท ัง้ 
26 ชุมชน 

21/07/2557 1 

60. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบคุม
โรคตดิตอ่ในสตัว์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 14,440.00 นางรชันีกร 
สทิธกิล 

17/02/2557 30 

  388.00 
นางถนอม
ลกัษณ์ กนัยา
วงศ์ 

24/03/2557 7 

  5,200.00 
กลุม่ตดัเย็บ
กระเป๋าผา้
และผา้ฝ้าย 

24/03/2557 7 

  561.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

25/03/2557 7 

  16,250.00 
รา้นโชคทวี
ทรพัย์การคา้ 

25/03/2557 7 

61. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.)
และทศันศกึษาดู
งาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 49,375.00 น.ส.
ดาวรรณ์ ภู
เหนิ 

29/01/2557 30 

62. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการรณรงค์ลด
การใช้น ้ามนัทอดซ ้า 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 3,000.00 นางสุดา ชาติ
สุวรรณ 

17/04/2557 30 

63. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการชาวบา้น
ไผป่ลอดภยับรโิภค 
(ดา้นผลติภณัฑ์
สุขภาพ) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 15,600.00 นางเยาวภา 
โกศลัวฒัน์ 

07/05/2557 30 

  1,720.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

29/05/2557 7 

  195.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

29/05/2557 7 

  9,000.00 
รา้นพีแอนด์
พีมาร์เก็ตติง้ 

18/06/2557 7 

64. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการออกหน่วย
บรกิารสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชงิรุก) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 1,400.00 รา้นขายยาดี
ยิง่ 

29/05/2557 7 

  585.00 
รา้นบา้นไผ่
การไฟฟ้า 

29/05/2557 7 

  5,070.00 นายสมจติร 29/05/2557 7 



ภูษี 

  29,038.28 
องค์การ
เภสชักรรม 

13/06/2557 7 

  195.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

16/06/2557 7 

  26,815.00 
รา้นขายยา
พนารตัน์
เภสชั 

23/06/2557 7 

65. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจา้งเหมา
บุคลากร สายงาน
วทิยาศาสตร์ประจ า
ศูนย์บรกิารฯ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

180,000.00 31,680.00 นางพชัรี
ภรณ์ ธรรม
น าศีล 

15/07/2557 60 

66. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจา้งเหมาบุ
คลาการท าความ
สะอาดและดูแล
เครือ่งมือเครือ่งใช้
ให้ปราศจากเช้ือ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

79,200.00 29,700.00 น.ส.ลลติา 
บุรมัภเว 

02/06/2557 120 

67. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจา้งเหมา
ฆา่สตัว์ในโรงฆา่
สตัว์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

316,800.00 316,800.00 พนกังานจา้ง
เหมาโรงฆา่
สตัว์ 

05/11/2556 60 

68. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเงนิสมทบ
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

697,000.00 697,000.00 ฎีกา 01/01/2557 7 

69. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
ขอนแกน่มาราธอน
นานาชาต ิให้
จงัหวดัขอนแกน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 ผช.ศ.อุลชยั 
ศรีส าราญ 

05/12/2557 1 

70. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเิน่ืองในวนั
ส าคญัของชาต ิ

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 ฎีกา 03/11/2557 7 

71. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
ทีว่า่การอ าเภอบา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 ทีว่า่การ
อ าเภอบา้น
ไผ ่

06/01/2557 1 

72. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดั
กจิกรรมวนัทอ้งถิน่
ไทย 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 9,730.00 ฎีกา 03/03/2557 7 

73. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการถนน
เดนิทางบา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 33,210.00 การไฟฟ้า
สว่นภูมภิาค 
บา้นไผ ่

29/07/2557 7 

74. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังานวนั
ปีใหม ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 30,870.00 นางชลธชิา 
โสภณพฒันา  

18/12/2557 30 

  2,495.00 รา้นวเิชียร  10/01/2557 7 

  3,875.00 รา้นองิดาว  10/01/2557 7 

  2,400.00 
รา้นทูเคเอ็ก
เพรส  

15/01/2557 7 

75. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ในการแตง่กาย
พ้ืนเมือง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 2,400.00 รา้นองิดาว 26/09/2557 7 

  6,000.00 
นางชดิ 
ช านาญไพร 

26/09/2557 7 

  1,260.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

26/09/2557 7 

  65.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

26/09/2557 7 

76. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังาน
ฉลองวนัเด็ก
แห่งชาต ิ

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 72,000.00 นายประยุทธ์ 
ชยัพฒันเวช 

02/01/2557 30 



  14,000.00 รา้นวเิชียร 10/01/2557 7 

  2,980.00 รา้นองิดาว 20/01/2557 7 

  11,000.00 
บมจ.เกียรติ
สนิโฮลเซล 

10/01/2557 7 

77. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี ภาค
ฤดูรอ้น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 นางชลธชิา 
โสภณพฒันา 

14/03/2557 30 

78. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
งานประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 50,000.00 วดัสะอาด
โนนงาม 

22/05/2557 7 

79. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
กจิการศาสนาวดัใน
เขตเทศบาลฯ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

270,000.00 50,000.00 วดัศรีบุญ
เรือง 

12/02/2557 7 

  50,000.00 วดัคุม้จดัสรร 31/03/2557 7 

  20,000.00 วดัโพธิช์ยั 02/04/2557 7 

  20,000.00 
วดัโพธิศ์ริิ
โสภณ 

25/04/2557 7 

  20,000.00 
วดัป่าชยัวาริ
นทร์ 

22/05/2557 7 

  20,000.00 
วดันนัท
พมิพาราม 

20/06/2557 7 

  20,000.00 
วดัป่าสุมนา
มยั 

24/07/2557 7 

  20,000.00 
วดัจนัทร์
ประสทิธิ ์

06/08/2557 7 

  50,000.00 
วดัเอีย่ม
ไพบูลย์ 

15/09/2557 7 

80. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
บุญประเพณี (บุญ
คุม้) แตล่ะชุมชน 
ท ัง้ 26 ชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

208,000.00 208,000.00 ชุมชนท ัง้ 26 
ชุมชน 

12/06/2557 120 

81. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการพฒันาและ
เพิม่ศกัยภาพศูนย์
การเรียนรู ้ICT 
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

42,000.00 41,850.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

07/07/2557 7 

82. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเรารกัสตัว์
เล้ียง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

110,000.00 50,800.00 นางรชันีกร 
สทิธกิล 

24/03/2557 30 

  2,988.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

21/05/2557 7 

  46,000.00 
นางภาวนา 
งามส าโรง 

21/05/2557 7 

  10,000.00 
หจก.บา้น
ไผศ่ิ
รบิุค๊สโตร์ 

21/05/2557 7 

83. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบา้นไผใ่น
การแขง่ขนักีฬา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 อ.บา้นไผ ่ 23/04/2557 7 

84. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

130,000.00 130,000.00 อ.บา้นไผ ่ 18/11/2557 7 

85. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

เงนิอุดหนุนวสภา
วฒันธรรมอ าเภอ
บา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 40,000.00 สภา
วฒันธรรม
อ าเภอบา้น
ไผ ่

09/07/2557 7 

86. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

130,000.00 50,000.00 พุทธญาณ
สมาคม 

02/10/2557 7 

  30,000.00 วดัป่าสุมนา 10/10/2557 7 



มยั 

  50,000.00 
สมาคมปุง
เกา่กง-มา่ 

19/11/2557 7 

87. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการวนัเยาวชน
แห่งชาต ิ

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 99,838.00 ฏีกา 02/06/2557 30 

88. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังานวนั
สงกรานต ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

646,642.00 625,881.00 นายประยุทธ์ 
ชยัพฒันเวช 

08/04/2557 30 

  9,995.00 รา้นองิดาว 08/04/2557 7 

  1,566.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

08/04/2557 7 

  4,000.00 
รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

08/04/2557 7 

  3,400.00 
รา้นลคัน์
สตูดโิอ 

08/04/2557 7 

  1,800.00 
หจก.บา้น
ไผศ่ิ
รบิุค๊สโตร์ 

08/04/2557 7 

89. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังานแห่
เทียนพรรษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

200,000.00 133,500.00 นางชลธชิา 
โสภณพฒันา 

01/07/2557 30 

  8,500.00 รา้นวฑิูรย์ 30/07/2557 7 

  8,800.00 รา้นองิดาว 06/08/2557 7 

  1,138.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

06/08/2557 7 

90. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังานวนั
ลอยกระทง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

860,000.00 831,495.00 นายประยุทธ์ 
ชยัพฒันเวช 

11/11/2557 30 

  13,200.00 
รา้นลคัน์
สตูดโิอ 

11/11/2557 7 

  9,995.00 รา้นองิดาว 11/11/2557 7 

  5,000.00 รา้นวเิชียร 11/11/2557 7 

91. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการจดังาน
บุญกุม้ขา้วใหญ ๋

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 96,000.00 น.ส.สุพชัญ์
สริ ิแกง้ตรี
วงค์ 

07/01/2557 30 

  3,996.00 รา้นองิดาว 20/01/2557 7 

92. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการเงนิ
อุดหนุนวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 วดัโพธิ ์

กลางบา้นเกิง้ 
22/05/2557 7 

93. ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพฒันา
ทุนมนุษย์ 

โครงการอุดหนุน
อ าเภอบา้นไผ ่(งาน
บุญกุม้ขา้วใหญ)่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 อ.บา้นไผ ่ 10/01/2557 7 

94. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการจดั
นิทรรศการแสดงผล
ทางการศกึษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

216,339.71 190,014.71 นายอ านาจ 
เกษศรีไพร 

29/07/2557 30 

  7,630.00 
รา้นดนิ
เกษตร 

09/09/2557 7 



  11,845.00 
รา้น ส เจรญิ
ศลิป์วสัดุ
กอ่สรา้ง 

11/09/2557 7 

  6,850.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

15/09/2557 7 

95. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการคา่ใช้จา่ย
อนิเตอร์เน็ตใน
โรงเรียนสงักดั
เทศบาล 

เงนิอุดหนุน
ท ั่วไป 

33,600.00 33,600.00 ร.ร.เทศบาล 
1,2 

15/01/2557 7 

96. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพฒันา
ขา้ราชการครูของ
โรงเรียนสงักดั
เทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

129,000.00 129,000.00 ร.รงเทศบาล
บา้นไผ ่และ 
ร.ร.เทศบาล 
2ฯ 

15/01/2557 30 

97. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพฒันาครู
ผูดู้แลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใน
สงักดัเทศบาลเมือง
บา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

68,990.00 14,540.00 น.ส.ณฐัพร 
ไทยรกั 

15/01/2557 30 

  18,540.00 
น.ส.วราพร 
ลนิกลาง 

11/03/2557 30 

  9,270.00 
น.ส.ศวิพร 
สละ 

28/05/2557 30 

  16,140.00 
นางชนฐัปภา 
ถริะธรรมกจิ 

04/06/2557 30 

  3,500.00 
น.ส.วลิาวลัย์ 
อุดม 

20/06/2557 30 

  3,500.00 
นางอนงค์ 
ขอน
ประเสรฐิศรี 

20/06/2557 30 

  3,500.00 
นางวราพร 
พมิพระท า 

20/06/2557 30 

98. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา

โครงการพฒันา
ห้องสมุดโรงเรียน

รายได้
จดัเก็บเอง 

200,000.00 200,000.00 ร.ร.เทศบาล
บา้นไผ ่และ 

15/01/2557 30 



การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

สงักดัเทศบาลเมือง
บา้นไผ ่

ร.ร.เทศบาล 
2ฯ 

99. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการคา่ใช้จา่ย
ในการพฒันาแหลง่
เรียนรูข้องโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลฯ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 ร.ร.เทศบาล
บา้นไผ ่และ 
ร.ร.เทศบาล 
2ฯ 

15/01/2557 30 

100. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการคา่ใช้จา่ย
ในการจดัท าศูนย์
การเรียนรูส้ าหรบั
เด็กปฐมวยัของ
สถานศกึษาใน
โรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เงนิอุดหนุน
ท ั่วไป 

50,000.00 49,950.00 หจก.ทรปิ
เปิล 2010 

15/01/2557 30 

101. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการขยายชัน้
เรียนระดบัมธัยม
ตอนปลายสงักดั
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

200,000.00 34,938.00 ฎีกา 09/09/2557 4 

102. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั

โครงการปรบัปรุง
หลกัสูตร
สถานศกึษา 
โรงเรียนในสงักดั
เทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 40,000.00 ร.ร.เทศบาล
บา้นไผ ่และ 
ร.ร.เทศบาล 
2ฯ 

15/01/2557 30 



การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

103. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการบณัฑติ
น้อย 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 38,500.00 เงนิยืม
งบประมาณ 

20/03/2557 5 

104. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 8,440.00 นางอุไร
วรรณ กสิ
กจิวรกุล 

06/05/2557 30 

  1,280.00 
นางถนอม
ลกัษณ์ 

14/08/2557 7 

  188.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

14/08/2557 7 

105. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาตดิา้น
เด็กปฐมวยั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 3,600.00 นายอ านาจ 
เกษศรีไพร 

25/09/2557 30 

  1,150.00 
นางถนอม
ลกัษณ์ 

25/09/2557 7 

  188.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

25/09/2557 7 

  1,150.00 รา้นองิดาว 25/09/2557 7 

  2,300.00 
นางชดิ 
ช านาญไพร 

25/09/2557 7 

  450.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

25/09/2557 7 

106. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา

โครงการพฒันา
หลกัสูตรรายวชิาชิ
วตัคิรอบครวัศกึษา

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 4,200.00 นายอ านาจ 
เกษศรีไพร 

09/06/2557 30 



ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

ในหลกัสูตรระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

  5,300.00 
นางชดิ 
ช านาญไพร 

02/09/2557 7 

  2,650.00 รา้นองิดาว 02/09/2557 7 

  188.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

25/09/2557 7 

107. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการคา่ใช้จา่ย
ในการสง่เสรมิ
กจิกรรมรกัการอา่น
ในสถานศกึษา 
อปท. 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 50,000.00 ร.ร.เทศบาล 
2 ฯ 

24/03/2557 30 

108. ยุทธศาสตร์ที ่
4 การพฒันา
การศกึษา
ของโรงเรียน
สงักดั
เทศบาลให้
ไดม้าตรฐาน 
ในทุกระบบ
และสง่เสรมิ
สนบัสนุน
การจดั
การศกึษา
ของโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โครงการจดัซ้ือโตะ๊
พรอ้มเกา้อ้ีนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 
ฯ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 60,000.00 รา้นกุหลาบส
โตร์ 

21/05/2557 7 

109. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการอนุรกัษ์
และขยายพนัธ์ุโค
เขตเทศบาลเมือง
บา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 29,845.00 น.ส.นิตยา 
น้อยจุฬา 

05/03/2557 7 

110. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการสง่เสรมิ
อาชีพและพฒันา
รายไดเ้กษตรกร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 28,485.00 นายแสวง 
สมณะ 

04/09/2557 7 

111. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการสง่เสรมิ
อาชีพและพฒันา
รายไดใ้นชุมชน
เทศบาลเมืองบา้น
ไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 4,500.00 นางละมยั 
ตา่ยทรพัย์ 

07/05/2557 7 

112. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการแกไ้ข
ปญัหาความยากจน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

103,000.00 103,000.00 น.ส.ตวษิา 
สมพงษ์ 

01/07/2557 7 

113. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข

โครงการสนบัสนุน
เบี้ยยงัชีพผูต้ดิเช้ือ

รายได้
จดัเก็บเอง 

240,000.00 235,000.00 ฏีกา (ผูป่้วย
เอดส์ในเขต

01/10/2556 365 



ปญัหาความ
ยากจน 

เอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

เทศบาล) 

114. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครวั
ผูป้ระสบภยัพบิตัิ
และปญัหาความ
เดือดรอ้นยากจน
และผูด้อ้ยโอกาส 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 83,004.00 นางอรยิา
ภรณ์ หวาน
เน้ือ 

28/11/2556 7 

115. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครือ่งกนัหนาวแก่
ประชาชน
ผูด้อ้ยโอกาส 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 96,000.00 รา้นดีเลศิ 13/01/2557 5 

116. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการสงเคราะห์
เครือ่งอุปโภค 
บรโิภคแกผู่พ้กิาร 
ผูป่้วยโรคเอดส์และ
ผูด้อ้ยโอกาสใน
สงัคม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

77,674.00 77,674.00 รา้น ส เจรญิ
ศลิป์ 

28/05/2557 7 

117. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการอุดหนุน
บรจิาคโลหติ
ช่วยเหลือชีวติเพื่อ
มนุษย์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 ทีว่า่การ
อ าเภอบา้น
ไผ ่

16/07/2557 7 

118. ยุทธศาสตร์ที ่
5 การแกไ้ข
ปญัหาความ
ยากจน 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์เฉลมิพระ
เกียรตเิพื่อช่วยเหลือ
ผูป่้วยโรคเอดส์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 ทีว่า่การ
อ าเภอบา้น
ไผ ่

07/05/2557 7 

119. ยุทธศาสตร์ที ่
6 การพฒันา
ระบบบรกิาร
ให้มี
ประสทิธภิาพ 

โครงการปรบัปรุง
ขอ้มูลแผนทีภ่าษี 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 1,968.00 หจก.ศริบิุค๊
โสตร์ 

30/06/2557 7 

  3,032.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

30/06/2557 7 

120. ยุทธศาสตร์ที ่
6 การพฒันา
ระบบบรกิาร
ให้มี
ประสทิธภิาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
กจิกรรม ผลงาน
ของเทศบาลและ
ประเพณีทอ้งถิน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

380,000.00 82,224.00 รา้นลคัน์
สตูดโิอ 

01/10/2556 90 

  39,000.00 
พฒันาการ
พมิพ์ 

01/10/2556 90 

  76,776.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

27/01/2557 7 

  180,000.00 
รา้นนนัท
ศลิป์ 

27/01/2557 7 

121. ยุทธศาสตร์ที ่
6 การพฒันา
ระบบบรกิาร
ให้มี
ประสทิธภิาพ 

โครงการพฒันา
เว็บไซต์เพื่อการ
บรกิารขอ้มูล
ขา่วสารสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

25,000.00 23,200.00 ร้า้นทูเค
เอ็กซ์เพรส 

10/01/2557 1 

122. ยุทธศาสตร์ที ่
6 การพฒันา
ระบบบรกิาร
ให้มี
ประสทิธภิาพ 

โครงการปรบัปรุง
ระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 29,900.00 รา้นบา้นไผ่
การไฟฟ้า 

26/09/2557 7 

123. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์รวมขอ้มูล
ขา่วสารการซ้ือ/การ
จา้ง ระดบัอ าเภอ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

25,000.00 25,000.00 อบต.บา้นไผ ่ 21/04/2557 7 

124. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัการ
เลือกต ัง้ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

1,900,000.00 1,363,400.28 ฏีกา 02/12/2556 40 

125. ยุทธศาสตร์ที ่ โครงการจดัท า รายได้ 50,000.00 7,785.00 รา้นทูเคเอ็ก 23/05/2557 7 



7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

แผนพฒันาทอ้งถิน่
อย่างมีสว่นรว่ม 

จดัเก็บเอง เพรส 

  4,950.00 
รา้นเอพีกอ๊ป
ป้ีปริน๊ 

04/06/2557 7 

  488.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

11/06/2557 7 

126. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารการจดัท า
แผนยุทธศาสาตร์
การพฒันาเทศบาล
เมืองบา้นไผ ่

รายได้
จดัเก็บเอง 

310,000.00 300,250.00 น.ส.มตัตกิา 
เกดิพทิกัษ์ 

28/03/2557 30 

  4,645.00 
รา้นเอพีกอ๊ป
ป้ีปริน๊ 

28/03/2557 7 

  3,945.00 
รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

28/03/2557 7 

  260.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

28/03/2557 7 

127. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการส ารวจ
ขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชน
เพื่อการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

53,556.00 53,556.00 นายชวดล 
ศุภรตันาชาต ิ

04/08/2557 7 

128. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัประชุม
ประจ าเดือนองค์กร
ภาคประชาชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

150,000.00 80,140.00 น.ส.นิตยา 
น้อยจุฬา 

27/01/2557 7 

129. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการอบรม
คุณธรรมจรยิธรรม
แกพ่นกังานและ
ลูกจา้ง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 37,291.00 ฏีกา 83/57 10/06/2557 1 

130. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการคดัเลือก
พนกังานดีเดน่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 5,000.00 ฎีกา 24/04/2557 1 

131. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการให้
ทุนการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและ
ระดบัปรญิญาโท
การศกึษาภาคพเิศษ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

394,800.00 394,500.00 ฏีกา 01/10/2556 365 

132. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการอบรมให้
ความรูด้า้น
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากรในองค์กร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 16,200.00 นายธนายุทธ 
โคตร
บรรเทา 

23/09/2557 7 

  920.00 
รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

23/09/2557 7 

  390.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

23/09/2557 7 

  1,200.00 
รา้นเอพีกอ๊ป
ป้ีปริน๊ 

23/09/2557 7 

133. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งเหมา
ท าความสะอาด
อาคารส านกังาน
และหอประชุม
อเนกประสงค์และ
รกัษาความ
ปลอดภยัสถานที่
ราชการ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

554,400.00 188,100.00 พนกังานจา้ง
เหมา 

01/10/2556 365 

134. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดั
กจิกรรมวนัเทศบาล 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 รา้นวไิล
สงัฆภณัฑ ์

23/04/2557 1 



135. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งเหมา
จดัท าผา้มา่น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,700.00 20,700.00 รา้นบา้นไผ่
ผา้มา่น 

03/01/2557 5 

136. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอก
รกัษาความ
ปลอดภยัสถานที่
ราชการ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

237,600.00 234,300.00 พนกังานจา้ง
เหมา  

01/10/2556 12 

137. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งเหมา
บรกิารรกัษาความ
สะอาด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

462,000.00 448,580.00 พนกังานจา้ง
เหมา 

01/10/2556 1 

138. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัท า
เหล็กดดัหน้าตา่ง
อาคารเรียน 4 ชัน้ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 49,850.00 หจก. เจษ
อนนัต์คอน
สตรคัช ั่น 
(64/57) 

04/08/2557 30 

139. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งท า
ความสะอาดอาคาร
กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

79,200.00 79,200.00 นางสุวารี ทบ
วงศ์ 

05/11/2556 60 

140. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งท าน ้าเย็น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 4,800.00 รา้นบา้นไผ่
การไฟฟ้า 
(40/57) 

06/08/2557 5 

141. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจา้งเหมา
จดัท าตูเ้ก็บเอกสาร
ชนิดตดิผนงัมีประตู
เปิด-ปิดตามช่อง
เก็บเอกสารตา่ง ๆ  

รายได้
จดัเก็บเอง 

120,000.00 23,000.00 รา้นไผท่อง
เฟอร์นิเจอร์ 
(33/57) 

27/08/2557 30 

142. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการอบรมครู
และทศันศกึษาดู
งานภายในประเทศ
และตา่งประเทศ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

217,778.00 208,272.00 นายอ านาจ 
เกษศรีไพร 

05/09/2557 30 

  1,580.00 
รา้นสุรชยั
การพมิพ์ 

25/09/2557 7 

  3,950.00 
นางถนอม
ลกัษณ์ กนัยา
วงศ์ 

25/09/2557 7 

  376.00 
รา้นอนิเตอร์
ปริน๊ 

25/09/2557 7 

  1,500.00 
รา้นบา้นไผ่
ลิม้ซนิเฮียง 

25/09/2557 7 

  2,100.00 
รา้นเกียรติ
สาส์น 

25/09/2557 7 

143. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งปรบัอากาศ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

37,300.00 37,000.00 บจก.ห้างโอว
เปงฮง 

30/05/2557 7 

144. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือโตะ๊
พรอ้มเกา้อ้ีระดบั 3-
6 (ส าหรบัครู) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

22,500.00 16,500.00 รา้นกญัญา
การคา้ 

09/06/2557 7 

145. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือพดั
ลมไอเย็นต ัง้พ้ืน
ส าหรบัศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 2 

รายได้
จดัเก็บเอง 

61,200.00 61,200.00 บจก.ห้างโอว
เปงฮง 

18/06/2557 7 

146. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
คอมพวิเตอร์พรอ้ม
เครือ่งพมิพ์และ
เครือ่งส ารองไฟ้า 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

01/09/2557 7 

147. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา

โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งพมิพ์ชนิด

รายได้
จดัเก็บเอง 

19,900.00 19,900.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

08/09/2557 7 



ระบบบรหิาร
จดัการ 

เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า แบบ 
Network 

148. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 50,000.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

15/09/2557 7 

149. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งพมิพ์ชนิดมลั
ตฟิงัก์ช ั่น 

รายได้
จดัเก็บเอง 

8,400.00 8,400.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

15/09/2557 7 

150. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งคอมพวิเตอร์
และเครือ่งส ารองไฟ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

33,700.00 33,500.00 รา้นทูเคเอ็ก
เพรส 

30/06/2557 7 

151. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการจดัท าแผง
เหล็กก ัน้ส าหรบั
ป้องกนัอนัตราย
อาคาร 4 ชัน้ 
โรงเรียนเทศบาล 2
ฯ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 49,800.00 หจก.เจษ
อนนัต์คอน
สตรคัช ั่น  

25/09/2557 7 

152. ยุทธศาสตร์ที ่
7 การพฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ 

โครงการเพิม่พูน
ความรู ้พฒันา
ทกัษะและ
ประสทิธภิาพ คณะ
ผูบ้รหิารเทศบาล 
สมาชกิสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และ
พนกังานจา้ง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

649,022.00 649,022.00 ฏีกา 03/03/2557 30 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
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. การพัฒนา
ความเข็มแข็ง 
และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน 

11.0 0.68 11.0 0.62 9.0 0.49 2.0 0.058 1.0 0.02 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

71.0 61.42 39.0 12.12 33.0 7.13 5.0 0.30 0.0 0.0 

3. การพัฒนาทุน
มนุษย ์

74.0 27.95 56.0 24.35 51.0 21.17 4.0 0.93 1.0 0.02 

4. การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุก
ระบบและส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 
ในเขตเทศบาล 

27.0 4.21 20.0 2.96 15.0 1.05 0.0 0.0 0.0 0.0 

5. การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

14.0 1.34 11.0 0.95 10.0 0.71 2.0 0.08 0.0 0.0 

6. การพัฒนา
ระบบบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

16.0 1.88 6.0 0.55 4.0 0.44 1.0 0.04 0.0 0.0 

7. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

97.0 15.80 54.0 8.01 30.0 4.53 4.0 1.52 1.0 1.36 

 

 

 

 



 

-65- 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้   
3. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
7. เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  
8. โครงการเรารักบ้านไผ่ 
9. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ค่าขยายเขตไฟฟูา  
11. ค่าขยายเขตประปา 
12. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) 
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ า  ซอยเชื่อมถนนประเสริฐแก้วอุทิศ -  
  ซอยสุขส าราญ 

14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล ถนนหนองลุมพุก  ซอย 10 (ชุมชนหนองลุมพุก) 
15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเชื่อมถนนแจ้งสนิทซอย 1  
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสมประสงค์ซอย 1 (ชุมชนสมประสงค์) 
17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอยแยกซอยประปา 2 ข้างไทยประดิษฐ์ตัดเย็บ 
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนนโพธิ์ชัย - มิตรภาพ  (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท ซอย1 (ชุมชนกกแดง) 
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 19 
21. โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทา  
22. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 
23. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) 
24. โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
25. โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
26. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน 
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27. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
28. โครงการฝึกซ้อมการปูองกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 
29. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน  (ยุว อปพร.) 
30. โครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าบนถนน  ทางเท้าและการจราจร 
31. โครงการปูองกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจ าปี 
32. โครงการอบรมอาสาสมัครเฝูาระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศ  
  ต่อเด็กและสตรี 

33. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
34. โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
35. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ส านักงานกองช่าง,งานปูองกัน, 
   งานเทศกิจฯ, ห้องประชุมเล็ก 

36. โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
37. โครงการขยะอันตรายแลกไข่ 
38. สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

39. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ชุมชนมีส่วนร่วม 
40. โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล Green and Clean 
41. โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน (ถนนกินได้) 
42. โครงการถนนสวยสะอาด  ภูมิทัศน์งดงาม 
43. โครงการขยะเงิน ขยะทอง 
44. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  
45. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
46. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน 
47.  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
48. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. 
49. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
50. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
51. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
52. โครงการอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 ศูนย์ 
53. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
54. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป. 
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55. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
56. เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพป.  
57. โครงการจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 
58. โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
59. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ  
60. โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) 
61. โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 
62. อุดหนุนอ าเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา 
63. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 
64. โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
65. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
66. โครงการชาวบ้านไผ่ปลอดภัยบริโภค (ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 
67. โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
68. โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์  ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข 
69. โครงการจ้างเหมาบุคลากรท าความสะอาดและดูแลเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ  
  ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

70. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 
71. โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
72. โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
73. โครงการพัฒนาแผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
74. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
75. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
76. โครงการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ 
77. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
78. โครงการถนนคนเดินบ้านไผ่ 
79. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน 
80. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
81. โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูร้อน 
82. โครงการจัดงานวันปีใหม่ 
83. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
84. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 
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85. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
86. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
87. งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
88. งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
89. บุญตะไลยักษ์  บ้านหนองลุมพุก 
90. บุญบั้งไฟ  บ้านเกิ้ง 
91. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านไผ่  
92. เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
93. เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ  
94. เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม) ทั้ง  26  ชุมชน 
95. โครงการเรารักสัตว์เลี้ยง 
96. โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
97. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
98. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  จ านวน 2 แห่ง 
99. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 3 แห่ง  

100. โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 
101. โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 2 แห่ง 
102. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน  2 แห่ง 
103. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.โรงเรียน 
104. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. 
105. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
106. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
107. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ชีวิตครอบครัวศึกษา ในหลักสูตรระดับ 
108. โครงการบัณฑิตน้อย 
109. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย  

  (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559) 
110. โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ   

  จ านวน 2 แห่ง  
111. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
112. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร 
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113. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน 
114. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
115. เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
116. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ 
117. โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
118. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจน 

  และผู้ด้อยโอกาส 
119. โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส 
120. โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
121. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
122. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ    
123. โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลสารสนเทศฯ 
124. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
125. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งฯ  
126. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
127. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
128. โครงการจัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนองค์กรภาคประชาชน 
129. โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
130. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
131. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหาร 

  เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
132. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฎิบัติงานดีเด่น 
133. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
134. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร  
135. โครงการอุดหนุนการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการและ 
136. โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
137. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
138. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
139. โครงการจ้างเหมาจัดท าตู้เก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปิด-ปิด ตามช่องเก็บ 
140. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องส ารองไฟฟูา  
141. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network 
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142. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
143. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดมัลติฟังก์ชั่น 
144. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
145. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ 
146. โครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
147. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด 
148. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
149. โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 
150. โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นตั้งพื้น 
151. โครงการจัดท าแผงเหล็กกั้น ส าหรับปูองกันอันตรายอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2ฯ 
152. โครงการเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 
153. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ  
154. โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 

155. โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 
 
 
 
                                                                    (นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ) 
                                                                    นายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 

 

 

 


