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ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2553   

 

………………………… 
 
                       ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดาํเนินงานตอประชาชนในเรือ่งการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ
ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
                     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) เทศบาลเมืองบานไผ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช
จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี ้
                     ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบานไผ  
“  ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน   เมืองนาอยู   แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ” 
                     ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบานไผ  

1. การรักษาความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายทุั้งในระบบนอกระบบการศกึษาและตามอธัยาศัย  
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดกิารและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได 
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4. เปนศูนยกลางการผลิตและจาํหนายผลิตภณัฑชุมชน  พรอมสรางอาชีพและความเขมแข็งใหกับ

เศรษฐกิจชุมชน   
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทบัใจ 
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

                         ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยทุธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพฒันา  เทศบาลเมืองบานไผ 
        เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีประชุมประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนารวมทั้ง
กิจกรรม โครงการที่เปนความตองการ และเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยไดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาดังตอไปนี้ 
         ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   
              ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
             ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมที่ดี 
             ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนษุย 
             ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทกุระบบ 
             ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน 
             ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
             ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
1. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน การ 
   ดําเนินงาน 
               1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
               2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการให  ไดมาตรฐาน  ครอบคลุม 
                     ทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 
               2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย                                    
                     และความปลอดภัยในชวีิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  
 



 3
                  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
                  2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    

3.1 ยกระดับการศกึษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคม  
แหงการเรยีนรู 

3.2   เสริมสรางสุขภาพอนามยัในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 
                 3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 
4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุก
ระบบ 
                4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 
                     ทุกชวงวัย    
               4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
 5. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 
6. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
               6.1 พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
               6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมคีุณภาพและทัว่ถึง 
7. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค 
                      ประชาชน 

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานกึเกีย่วกบัระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดแีละ                                
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3  การเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
                        ง. การวางแผนงบประมาณ 
                           เทศบาลเมืองบานไผ   ไดจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา   3    ป (พ.ศ.2553-
2555) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
                           เทศบาลเมอืงบานไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนา  3  ป  (พ.ศ. 2553-2555) เมื่อวนัที ่ 22  มิถุนายน  
2552 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพฒันา 3 ป (พ.ศ. 2553-2555) รวม 272 โครงการ 
งบประมาณ 110,003,945.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
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  ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1.) การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 16 2,710,200 16 2,440,200 16 2,440,200 48 7,590,600 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน
และ.พัฒนาเมืองใหเปน เมืองนาอยู มี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 74 48,454,145 89 187,450,600 66 50,689,400 229 286,594,145 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 44 19,690,100 39 12,182,500 38 12,172,500 121 44,045,100 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได  36 23,048,700 26 4,849,200 25 4,189,200 87 32,087,100 

5) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 17 8,716,800 17 8,716,800 17 8,716,800 51 26,150,400 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 28 4,054,000 11 1,660,000 9 1,177,500 48 6,891,500 
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 57 3,330,000 38 1,740,000 29 1,740,000 124 6,810,000 

รวมท้ังสิ้น 272 110,003,945 236 219,039,300 200 81,125,600 708 410,168,845 
 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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ยุทธศาสตรท่ี1. 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
                          ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่ 14  กันยายน  
2552 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญตัิงบประมาณ จํานวน 149 โครงการ งบประมาณ 45,095,760.- บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร   ไดดังนี ้
 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญัติ 

1. ดานการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 10 390,000 

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มี
สิ่งแวดลอมที่ดี 48 17,721,700 

3.  ดานการพัฒนาทุนมนุษย 40 17,288,360 

4.  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ใน
ทุกระบบ 

 
10 

499,700 
 

 5. การแกไขปญหาความยากจน 9 7,038,500 
6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 8 364,200 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 24 1,793,300 

รวม 
 

149 45,095,760 
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รายละเอียดโครงการในขอบญัญัติงบประมาณ เทศบาลเมอืงบานไผ มีดงันี้ 
  

ชื่อโครงการ  หนวยงานทีรับผิดชอบ แหลงที่มา งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

1. โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการ
เกษียณ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

2. โครงการจัดต้ังสภาเด็กเยาวชนระดับ
เทศบาล 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00

3. โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

4. โครงการสนับสนุนวันสตรีโลก สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

5. โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

6. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาเชิง
ปฎิบัติ การเพื่อเสริมสรางภาวะองคกรใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

7. โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชน
ใหเขมแข็ง 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

8. โครงการคัดเลือกประธานชุมชนและ
ประธานกลุมสรีแมบานดีเดนองคกรในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

9. โครงการจัดประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชน 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

10. โครงการเลือกต้ังซอมประธาน
คณะกรรมการชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

11. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ
กฎหมายความรู กองนิติการสภา รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

12. โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตาม
โครงการสุขกาย สบายชีวี 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00

13. โครงการอบรมเพิ่มพูน อาสาสมัคร
สาะรรสุข (อสม.) 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

14. โครงการใหบริการสาธารณสุข เชิงรุก 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บเอง 
80,000.00

15. โครงการสงเสริมการแขงกีฬาในชุมชน 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 230,000.00

16. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยย่ิงยง-หนองลุมพุก ชวงที่2 (ชุมชน
หนองลุมพุก) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 208,900.00

17. โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล2ซอย3(ชุมชน
โนนสะอาด) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,100,000.00
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18. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนแสงทอง (ชุมชนแสงทองฯ) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 924,000.00

19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-
สังวาลย (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,492,900.00

20. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 (ชุมชนคุม
จัดสรร) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 433,000.00

21. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ทางเขาหนองงิ้ว (ชุมชนสุมนามัย) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 433,000.00

22. โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.ซอย
แยกถนนประชุมธนสาร (ดานทิศเหนือ) 
(ชุมชนโนนสวรรค) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 0.00

23. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทย
ประทาน (ชุมชนหนองลุมพุก) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 103,300.00

24. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยตรงขามโบสถฝรั่ง (ชุมชนซอยประปา) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 438,500.00

25. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยธร
รมาพิสมัยและซอยเชื่อม( ชุมชนสมหวัง-
สังวาลย ) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,099,900.00

26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนน
ราชนิกูล 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,767,000.00

27. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนสมหวัง-สังวาลย ลงลําหวยทราย( 
ชุมชนสมหวัง-สังวาลย ) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,238,900.00

28. โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน
สุมนามัยซอย 3(ชุมชนแสงทองฯ) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 208,900.00

29. โครงการขยายเขตประปาภายในเขต
เทศบาล 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00

30. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00

31. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนสุขาภิบาล 2 ดานทิศตะวันตก(ชุมชน
โนนสะอาด) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,100,000.00

32. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลางซอย 3 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,163,300.00

33. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอย
แกวทรานี ซอย 2 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 789,200.00

34. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรี
มอเตอร 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,700.00

35. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ขางวดัศรีบุญเรือง 
(ดานทิศตะวันตก) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 129,300.00
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36. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 (ขางเหล่ียง
เฟอรนิเจอร) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 129,300.00

37. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 589,600.00

38. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนแจงสนิทสายบานไผ-ชนบท 
(บริเวณสี่แยกผังเมืองตัดกับถนนแจงสนิท) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 331,600.00

39. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก(บานเทิดไท) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 210,600.00

40. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (เย้ืองศาลา
ชุมชน) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

รายไดจัดเก็บเอง 208,900.00

41. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
คูหา 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 167,100.00

42. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนประเสริฐแกวอุทิศ 2 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

รายไดจัดเก็บเอง 281,200.00

43. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยบุริรัง 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 281,200.00

44. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนแจงสนิท ดานทิศใต(สายบานไผ-
ชนบท) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 87,800.00

45. โครงการขยายเขตไฟฟาโรงฆาสัตว 
มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00

46. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนราษฎรธุรกิจ (ดานทิศตะวันออก
เขาโรงภาพยนตปรามิด) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 176,600.00

47. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนสุขาภิบาล (ดานทิศใต ขางราน
อุดรสุก้ี) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 111,400.00

48. โครงการจัดทําปายชื่อถนน ซอยใน 
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 165,000.00

49. โครงการจัดต้ังเจาหนาที่เพื่องปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00

50. โครงการประชุมประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

51. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00

52. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00

53. โครงการฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

54. โครงการฝกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

55. โครงการจัดกิจกรรมวัน สถาปนา อป
พร. 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00

56. โครงการกูชีพ (EMS) กูภัย (EMA) สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

57. โครงการจัดจาง(ร.ป.ภ.)ตลาดสด
เทศบาลฯ สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 76,800.00
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58. โครงการจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 230,400.00

59. โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัด
ปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
และสตรี 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

60. โครงการปองกันอุบัติเหตุและ
เสริมสรางวินัยจราจร กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

61. โครงการจัดระเบียบถนน ทางเทาและ
การจราจรในเขตเทศบาล กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00

62. โครงการจัดซื้อรถบบรทุกสําหรับรักษา
ความสงบเรียบรอย กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

63. โครงการอาสาสมัครปองกันยาเสพติด
ในชุมชน กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

64. โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00

65. โครงการรณรณรงคอบรมเพื่อปองกัน
ตอตานยาเสพติด 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บเอง 
40,000.00

66. โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00

67. โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 40,000.00

68. โครงการฝกอบรมทบทวนเจาหนาที่
ปองกันและรักษาความปลอดภัยชีวิต
และทรัพยืสิน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00

69. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00

70. โครงการฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

71. โครงการขยายเขตไฟฟาโรงฆาสัตว
มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00

72. โครงการอุดหนุนงบประมาณให
หนวยงานและสถานศึกษาภายในเขตฯรวม
16 แหง 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00

73. โครงการแขงขันทางวิชาการ 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00

74. โครงการอบรมใหความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

75. โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 28,000.00

76. โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 32,000.00

77. โครงการนํานักกีฬาตัวแทนเทศบาลไป
แขงขันนักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00

78. โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค 5,506,060.00
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79. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 1,005,600.00

80. อุดหนุนโครงการอาหารการวันโรงเรียน
สังกัด สพท.เขต2 ในเขตเทศบาลเมืองบาน
ไผ 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค 4,794,400.00

81. โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและ
ประชาชน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00

82. โครงการอุดหนุนการกีฬา 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000.00

83. โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) เทศบาลเมืองบานไผ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00

84. โครงการอุกหนุนสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 260,000.00

85. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานบริการ
แตงผม-เสริมสวย 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

86. โครงการพัฒนาชีวิตผูสูงอายุบานไผ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

87. โครงการจดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 75,000.00

88. โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี
ประจําป 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

89. โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00

90. โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 750,000.00

91. โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัดใน
เขตเทศบาล จํานวน 14 แหง 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 270,000.00

92. โครงการอุดหนุนบุญประเพณี(บุญคุม)
แตละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00

93. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันสําคัญของชาติ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

94. โครงการตลาดนาซื้อ อาหารปลอดภัย 
ใสใจสิ่งแวดลอม 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

95. โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00

96. โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับ
นักเรียน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00

97. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน วิชาการของนักเรียน และพนักงานครู
ในโรงเรียน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

98. โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
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99. โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

100. โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00

101. โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

102. โครงการสงเสริมและพัฒนารายไดใน
ชุมชนในเขตเทศบาล 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

103. โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

104. โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิต
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

105. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 5,878,200.00

106. โครงการสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมเหลาการชาดจังหวัดขอนแกน 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 0.00

107. โครงการเครื่องกกันหนาวแก
ประชาชนผูดอยโอกาส 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

108. โครงการสงเคราะหครอบครัว
ผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอน
ความบยากจนของผุดอยโอกาส 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

109. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบาน
ไผ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 165,000.00

110. โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค
บริโภคแกผูพิการ ผูปวยโรคเอดสและ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

111. อุดหนุนชุมชนลูกเสือทองถ่ินไทยเทิด
ไทองคราชัน 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00

112. โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอด
รถยนต สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

113. โครงการจัดทํากันสาดบริเวณโรง
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก3 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00

114. โครงการออกเย่ียมชุมชนเคลื่อนที่ สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

115. โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
ความรูเรื่องภาษี สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 3,000.00

116. โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษี
คืนกําไรทางสื่อวิทยุเคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

117. โครงการติดต้ังอินเตอรเน็ต 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 29,000.00

118. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พรอมลําโพง 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 29,000.00

119. โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00

120. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 
สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00
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121. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 207,200.00

122. โครงการเสียงตามสายเทศบาล สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00

123. โครงการเฝาระวัง และควบคุมดรคติด
ตอในสัตว 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 60,000.00

124. โครงการจัดหาชุดกีฬาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 174,000.00

125. โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถ
ดูดฝุน 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00

126. โครงการประชาคมเมืองเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

127. โครงการเพิ่มพูนความรูทักษะ
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศของคณะ
ผูบริหาร  

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

128. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ผูปฎิบัติงานภาคสนามดีเดน 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00

129. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 207,000.00

130. โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศและตางประเทศ 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00

131. โครงการอบรมใหความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

132. โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

133. โครงการจางเหมาเอกชนทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลฃเมืองบาน
ไผ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. รายไดจัดเก็บเอง 348,000.00

134. โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจาง 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00

135. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00

136. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 153,600.00

137. โครงการภาษีคืนกําไร สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00

138. ดครงการจัดหาครุภัณฑกองคลัง สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 23,500.00

139. โครงการติต้ังกันสาดหนาโรงอาหาร
และอาคาร2ศูนยฯ1 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00

140. โครงการจางเหมาบริการรักษาความ
สะอาด 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 230,400.00

141. โครงการจางเหมาพนักงานโรงฆาสัตว 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

รายไดจัดเก็บเอง 434,000.00

142. โครงการจางเหมาทําความสะอาด
กองสาธารณสุขฯ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข
 

รายไดจัดเก็บเอง 76,800.00
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143. โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถ
ดูดฝุน 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย , สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00

144. โครงการสํารวจขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00

145. โครงการจัดครุภัณฑกองสวัสดิการ
สังคม 

สวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 14,000.00

146. โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการ
และแผนงาน 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนทั่วไป 45,000.00

147. โครงการติดตัมและประเมินผลการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สวนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สํานักนโยบายและแผน รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00

148. โครงการจางบุคลกรบริหาร/จัด
การศึกษาโรงเรียนเมศบาล2อนุบาลสาธิต 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00

149. อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

โครงการแยกเปนยุทธศาสตรในเทศบัญญัติ

7%

32%

27%

7%

6%

5%

16%
ยุทธศาสตรท่ี1. 

ยุทธศาสตรท่ี2. 

ยุทธศาสตรท่ี3. 

ยุทธศาสตรท่ี4. 

ยุทธศาสตรท่ี5. 

ยุทธศาสตรท่ี6. 

ยุทธศาสตรท่ี7. 

 
 
 
แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลเมืองบานไผ 

390,000.00

17,712,700.00 17,288,360.00

499,700.00

7,038,500.00

364,200.00

1,793,300.00

ยุทธศาสตรที่1. ยุทธศาสตรที่2. ยุทธศาสตรที่3. ยุทธศาสตรที่4. ยุทธศาสตรที่5. ยุทธศาสตรที่6. ยุทธศาสตรที่7. 

งบประมาณที่ใช  
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองบานไผ ประมาณการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ.2553  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ป พ.ศ.2553  สามารถจําแนกตามรายจายไดดังนี ้
งบกลาง 
1. คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย      ตั้งไว      5,446,160.- บาท 
 1.1 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสรางสวนสาธารณะ ตั้งไว         468,300.-  บาท 
 1.2 สงเสริมเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางตลาดสดเทศบาล 1 
         ตั้งไว      1,047,468.- บาท 
 1.3 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถเกบ็ขยะมูลฝอยและเครื่องคัดแยกขยะ 
         ตั้งไว         672,650.-  บาท 
 1.4  สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางทอระบายน้ําและปรบัปรุงผิวจราจร 
         ตั้งไว         698,108 .-  บาท 
 1.5 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางโรงฆาสัตว ตั้งไว         990,055 .-  บาท 
 1.6 ชําระหนี้ดอกเบี้ยเงนิกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  กรณีอยูระหวางการทําสัญญา 
         ตั้งไว         70,200 .-  บาท 
 1.7 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซ้ือเครื่องจักรกล ตั้งไว         1,499,379.-  บาท 
2. รายจายตามขอผูกพัน       ตั้งไว     3,999,699.-  บาท 
 2.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบงัคับสมาคม ส.ท.ท 
         ตั้งไว       119,207.-  บาท 
 2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ    ตั้งไว 1,357,184.-    บาท 
 2.3 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.)   ตั้งไว    125,807.-     บาท 
 2.4 คาใชจายในการจราจร     ตั้งไว    200,000.-     บาท 
 2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม    ตั้งไว   1,257,501 .-   บาท 
 2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ   ตัง้ไว 320,000 .- บาท 
 2.7 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียน  นักศึกษา  และผูดอยโอกาส    ตั้งไว                 50,000 .-  บาท 
 2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว              570,000 .-   บาท 
3. เงินสํารองจาย        ตั้งไว            1,019,200.-   บาท 
4. เงินชวยเหลือทําศพ       ตั้งไว                 50,000.-   บาท 
5. เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     ตั้งไว            5,878,200.-    บาท 
6. เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูพิการและผูตดิเชื้อเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม  ตั้งไว               830,300.-   บาท 
 รวม จํานวนเงนิประเภทงบกลาง     17,223,559.- บาท 
รายจายประจาํ  
 1. หมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา    29,511,159.-  บาท 
 2. หมวดคาจางชั่วคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)   12,574,270.-  บาท 
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 3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ    30,148,512.-  บาท 
 4. หมวดคาสาธารณูปโภค       2,400,500.-    บาท 
 5. หมวดเงินอดุหนนุ        7,024,400.-    บาท 
 6. หมวดรายจายอื่น        3,830,900.-    บาท 
 รวม จํานวนเงนิประเภทรายจายประจํา    85,489,741.-  บาท 
รายจายเพื่อการลงทุน  
 1. หมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง    16,326,700.-  บาท 
 
 รวม จํานวนเงนิประเภทรายจายเพื่อการลงทุน   16,326,700.-  บาท 
แผนภูมิ  แสดงรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553  ของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

26,669,418

85,489,741

16,326,700

ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2553

ประมาณการรายจายงบกลาง

ประมาณการรายจายประจํา

ประมาณการรายจายเพ่ือการลงทุน

 
 
 
ช.  ผลการดาํเนินงาน 
                         เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป พ.ศ.2553  ในเขต
พื้นที่โดยไดรับความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนนุจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพืน้ที่จน
โครงการตางๆ  ประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกดิประโยชนแกประชาชนทั้งในพืน้ทีแ่ละพื้นทีใ่กลเคียง  โดยมี
ผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

1.  โครงการจดัประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงาน 
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 2.  โครงการจดัระเบียบถนน  ทางเทาและการจราจรในเขตเทศบาล  สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  มีส่ิงแวดลอมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 
 

 
 
 
 
 
 

4. โครงการฝกอบรม / ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเดก็และเยาวชน  สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทกุระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

5.  โครงการสงเสริมและพฒันารายได  ในชุมชนในเขตเทศบาล  สอดคลองกับยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาความยากจน 
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                     6.  โครงการบริการสูความเปนเลิศ  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

7.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทั้งนี้หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลเมืองบานไผ  สามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่เทศบาลเมืองบานไผ  หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผทราบ  เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ  ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 

                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   
               
                      ประกาศ    ณ     วันที่    27    ธันวาคม    พ.ศ.  2553 
 
 
 

                                                                               (นายลิขติ    กสิกิจวรกลุ) 
                                      นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 


