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ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554   

 

*************************** 
 
                        ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

               ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มาเพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี้ 
 

 ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 
 

          “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  เมอืงน่าอยู่  แหล่งเรียนรู ้ คู่ธรรมาภบิาล  บริการประทับใจ” 
 

 ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 
1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของบ้านเมือง 
2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได้ 
4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน  พร้อมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับ

เศรษฐกิจชุมชน   
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบการให้บริการใหมี้ประสิทธิภาพและประทับใจ 
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

        เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ใช้เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นในการระดมสมองจากภาคประชาชนภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้การจัดทําวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนารวมทั้งกิจกรรม 
โครงการที่เป็นความต้องการ และเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน โดยได้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่(Strategic Issue)   
              ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและสง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ 
              ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
              ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
              ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
1. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การ 
   ดําเนินงาน 
               1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  
   มีส่ิงแวดล้อมที่ดี 
               2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการให้  ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม 
                     ท่ัวถึงและการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 
               2.2  เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย                          
                     และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์นิของประชาชนในท้องถิ่น  
              2.3  รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
              2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์    
  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคม   
        แห่งการเรียนรู้ 

  3.2  เสริมสรา้งสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 
               3.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุก
ระบบ 
               4.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทกุระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุม 
                     ทุกช่วงวัย    
               4.2  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
               5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 
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6. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
               6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
               6.2  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
7. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค 
                      ประชาชน 

   7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสาํนึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ                          
       การป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

 7.3  การเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

     ง. การวางแผนงบประมาณ 
            เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
              เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) 
 
 

 
  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1) การพัฒนาความเข้มแขง็และสง่เสริม
ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน 10 570,000 10 570,000 10 570,000 30 1,710,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและพฒันาเมืองให้เป็น  
เมืองน่าอยู่ มีสิง่แวดล้อมที่ดี 76 165,223,745 80 93,103,020 58 29,570,800 214 287,897,565
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 54 26,492,660 40 20,352,660 39 19,19962,660 133 66,807,980
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้  32 11,385,625 28 5,621,625 28 4,4,1,33,625 88 21,140,875
5) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 16 8,732,800 16 8,732,800 16 8,732,800 48 26,198,400
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้
มีประสทิธิภาพ 16 2,316,000 17 3,193,500 13 1,1,696,00 46 7,205,500
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 70 25,973,100 69 10,561,400 63 56,904,400 202 93,438,900

รวมทั้งส้ิน 274 240,693,930 260 142,135,005 227 121,570,285 761 504,399,220
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แผนภมู ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

 
 
 
 

แผนภมูิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
           ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 180 โครงการ งบประมาณ 45,456,800.-  บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค ์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการอุดหนุนชมรม
ข้าราชการเกษียณ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนและอดุหนุน
งบประมาณแก่ข้าราชการ
เกษียณ 

จํานวนคน 

2. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่
ประชาชน 

ทุนสนับสนุน 

3. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการจัดตั้งสภาเดก็และ
เยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับเทศบาล 

สภาเดก็ 

4. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการผู้นําชุมชนดีเด่น รายได้จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ผู้นําชุมชน 

5. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อให้ชุมชนพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจชุมชน 
นําไปสู่ความม่ันคง และ
ยั่งยืน 

จัดอบรมด้านการบริหารจัดการ 
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

6. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุนสง่เสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาด 
จังหวัดขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือด้าน
งบประมาณในการสงเคราะห์ 
และบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่
ประสบภัยต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ แก่อําเภอ 
เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการของ
เหล่ากาชาด 

7. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุนวนัสตรี
สากลโลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการในวัน
สตรสีากลโลก 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและสง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 9 335,000

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่ มีสิ่งแวดลอ้มที่ดี 50 12,636,500

3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 34 17,461,380

4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 11 1,715,000

5. การแก้ไขปญัหาความยากจน 11 6,984,000
6. พัฒนาระบบบริการให้มีประสทิธิภาพ 11 569,400
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 54 5,755,600

รวม 180 45,456,800
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

8. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคมฌปน
กิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการประสานถ่ายโอน
จากส่วนกลาง สู่ทอ้งถ่ินอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ทํางานร่วมกันในเชิงบูรณา
การของภาครับและเอกชน 

จัดอบรมให้แก่เยาวชน 

9. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกฏหมาย
ควนรู ้

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ทั่วไป 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

10. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้
ชุมชน 

ชุมชนมีความพร้อมในการร่วม
โครงการทั้ง 26 ชุมชน 

11. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําคสล. ซอยแยกซอยย่ิงยง
เช่ือมซอยแก้วธราน-ีซอย
ประปา1 (ชุมชนยิ่งยง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,077,000.00 เพื่อทําการกอ่สร้างท่อระบาย
น้ําให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง และทําการ
ระบายน้ําได้ดีขึ้น 

ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ําโดย
เริ่มจากซอยแก้ว ทรานี-ซอย
ประปา1 ไปทางทิศตะวันอกถึง
ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุกกอ่สร้างท่อ
ระบายน้ํา คสล.อดัแรงช้ัน3 ขนาด
Q0.6.ม.บ่อพัก คสล. ทุกระยะ
10.00ม.พร้อมรางวี คสล.ยาวท่อ
รวมบ่อพักยาวประมาณ 176.00
ม.(ชุมชนซอยยิ่งยง) 

12. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําถนนบ้านเกิ้ง ซอย17 
(ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

727,000.00 เพื่อทําการวางท่อระบายน้ํา
ให้ได้มาตรฐาน 

ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล.
ถนนบ้านเกิง้ โดยเริม่จากถนนโพธิ์
กลางไปทางทิศตะวันออกถึงถนน
บ้านเกิ้งก่อสร้างท่อระบายน้ําค
สล.อดัแรงช้ัน3ขนาดQ0.40ม.บ่อ
พัก คสล.ทกุระยะ10.00ม.พร้อม
รางวี คสล.ความยามท่อรวมบ่อ
พักทั้งสองข้างยาวประมาณ
322.00ม. 

13. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการขยายประปาในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อความสะดวกในการใช้
น้ําประปา 

ขยายเขตประปาตามถนนและ
ซอยที่ยังไม่มีประปา 

14. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การสัญจรกลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามถนน
และซอยต่างๆในเขตเทศบาล 

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา คสล.ถนนยุทธพลบํารุง 
(ชุมชนขนมจีน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

452,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เริ่มจากถนนแยกสมุนามัยถึงแยก
ขนมจีนซอย1 

16. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําคสล.ถนนแจ้งสนิทซอย3(
ชุมชนกกแดง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

397,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

เริ่มจากผิวจราจรคสล.เดิม ไปทาง
ทิศใตก้ว้าง30..ม.หรือ พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 378 ตรม. 

17. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างคสล.หลัง
ป๊ัมกิ่งไผ่ (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

678,000.00 เพื่อแก้ไขปัยหาน้ําท่วมขัง เริ่มจากถนนโพธิชัยไปทางทิส
ตะวันตกถึงถนนโพธชัยมิตรภาพ
ซอย1 

18. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา คสล. ซอยตรงข้ามโบสถ์
ฝรั่งด้านทศิใต้(ซอยฮ้ังเล้ง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

542,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และเพ่ิมเส้นทางคมนาคม 

ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ซอยตรงข้ามโบสถ์ฝรั่งด้านทิศใต้
ถนนคสล.ขนาด .40 ม. ทกุระยะ 
10 ม. พร้อมรางรี คสล. ความยาว
บ่อพักประมาณ 240 ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

19. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ซอยแยกซอย
แก้วทราน ีด้านทศิใต ้(ตรง
ข้ามบ้านโอวเปงฮง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

371,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจรผ่านไป-มา 

ทําการก่อสร้างถนน คสล. หนา 
.15 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 243 ม.  

20. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. บริเวณรอบตลาด
สดเทศบาล 3 (ชุมชนตลาด
สด 1,2,3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

185,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ทําการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บริเวรรอบตลาดสดเทศบาล 
3 ทําการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา 
กว้าง .03 ม. ลึก .40 -.50 ม. 
ความยาวรอบตลาดสดเทศบาล 3 
ยาวประมาณ 74 ม.พร้อมฝาปิด 
คสล. 

21. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ซอยสมประสงค์ ซอย 4 
(แยกซอยศาลเจ้าลงลําห้วย
ทราย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

553,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.ซอย
สมประสงค์ซอย 4 เริ่มจากซอย
ศาลเจ้า ใช้ท่อ คสล. ขนาด .40 ม. 
บ่อพัก คสล.ทกุระยะ 10 ม. รวม
บ่อพักยาวประมาณ 245 ม. 

22. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 
โรงฆ่าสตัว์ มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อให้มีรั้วรอบขอบชิด
สําหรับป้องกันมิให้มีสตัว์ที่
เป็นพาหะของโรคตดิต่อเข้า
โรงฆ่าสตัว์ 

ก่อสร้างรั้ว คสล.โรงฆ่าสัตว์
มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สูง 
2 ม. พร้อมประตูความยาวรั้ว 
149 ม. 

23. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000.00 เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 26 
ชุมชน 

แต่งตั้งสมาชิกอปพร. ทําหน้าที่
เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในชุมชน 

24. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการประชุมประชาคม
สมาชิกอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน(อปพร) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริหารงาน
กิจการ อปพร. และ
อาสาสมัครตํารวจชุมชนของ
เทศบาลมีความเข้มแข็ง 

จัดประชุมสมาชิก อปพร. ของ
เทศบาล 

25. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการฝกึอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน/ตํารวจชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 ดําเนินการฝกึอบรมทบทวน
อปพร/ตํารวจชุมชน เพื่อเป็น
กําลังเสริมกําลังเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ฝกึทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน/ตํารวจชุมชน 

26. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมวันอปพร. 

จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

27. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการประชุมเจ้าหน้าที่
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน (สายตรวจ
จักรยาน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

12,000.00 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการจัดการประชุม
เจ้าหน้าที่ เดือนละ 1 ครั้ง 

28. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการฝกึซ้อมการป้อกัน 
และแก้ไขปัญหา อัคคีภัย  
วาตภัย อุทกภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อเตรียมรับสถานการณ ์ ดําเนินการฝกึซ้อม แผนป้องกัน 
อุทกภัย วาตภัย อคัคีภัย 
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29. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการคดัเลอืกสมาชิก 
อปพร. ดีเด่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อคัดเลอืกสมาชิก อปพร.
ดีเด่น 

ดําเนินการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

30. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โรงการจัดนิทรรสการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดนิทรรศการแสดงผล 

31. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการอบรมใช้วิทยุ
สื่อสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อให้พนักงานลูกจ้าง 
สมาชิก อปพร. มีความเข้าใจ
ในการใช้วิทยุสื่อสาร 

จัดฝกึอบรมการใช้วิทยุ 

32. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ดําเนินการจัดจุดรณรงค์อุบัติเหตุ 

33. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการกู้ชีพ กู้ภัย รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัย
อุบัติเหตุต่างๆ 

โครงการจัดซ้ือรถสายตรวจ 
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

34. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดหาครุภณัฑ์ 
สําหรับรกัษาความสงบ และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ 

35. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
และเสริมสร้างวินัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับอุบัตเิหตุ 

จัดฝกึอบรมประชาชน เยาวชน 
ในเขตเทศบาล ให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับกานป้องกนัอุบัติเหต ุ

36. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดระเบียบบนถนน
ทางเท้า และการจราจร
ภายในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

240,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

37. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดตั้งยาม (รปภ.) 
ตลาดสดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

76,800.00 เพื่อดูแลทรัพยส์ินของทาง
ราชการ และทรัพยส์ิน
ผู้ประกอบการค้า 

จ้างยามเฝ้าตลาดสดเทศบาล 
จํานวน 1 อัตรา 

38. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการอบรมอาสาสมัคร
เฝ้าระวังขจัดปัญหา และ
การล่วงละเมิดต่อเดก็และ
สตร ี

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเด็กและสตรีในชุมชน มี
ความปลอดภัยในชีวิต 

จัดอบรมอาสาสมัคร เฝ้าระวังและ
ขจัดปัญหาของชุมชน 

39. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการจัดซื้อวิทยสุื่อสาร
ชนิดติดรถยนต์และตั้งสถานี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อใช้ติดตั้งวิทยุสื่อสาร และ
ตดิตั้งรถยนต์ดับเพลิง 

จัดซ้ือวิทยสุื่อสารตดิรถยนต์ และ
ตดิตั้งสถานี กําลังสง่ 10 วัตต ์

40. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

24,700.00 เพื่อจัดกิจกรรมให้เดก็และ
เยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมรณรงค ์ต่อต้านยาเสพ
ตดิ 

41. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการขยายเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันยาเสพ
ตดิ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อขยายเครือข่าย 
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน 

อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน ได้รับการฝกึอบรม
เสริมสร้างความรู้ในปัญหายาเสพ
ตดิ 

42. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการอุดหนุนศนูย์
ปฏิบัติการต่อสู้ยาเสพตดิ
เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อให้ประชาชน องค์กร 
ภาครัฐ และเอกชน มีความรู้
เข้าใจ ถึงโทษและพิษ ของยา
เสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
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43. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการนอ้มนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิตประจําวัน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเมือง
บ้านไผ่ เป็นการปลกู
จิตสํานกึ ด้านสิ่งแวดล้อม 

จัดหาพันธุไม้ยื่นต้น มาทําเป็นไม่
เศรษฐกิจ เช่น มะค่า ประดู ่

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

44. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ในสังกัด
เทศบาลฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,100.00 เพื่อความสวยงามในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม

45. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วม 
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนกําจัดขยะมูลฝอย 

จัดกิจกรรม ตลาดนดั รีไซเคิล 
ชุมชน 7ชุมชน และส่งเสริมการ
ทําปุ๋ย ชีวภาพ 

46. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงกรชุมชนร่วมลดขยะ 
คัดแยกขยะอันตรายชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลด
จํานวนขยะลง 

รณรงค์ให้ประชาชน
ผู้ประกอบการลดจํานวนขยะลง 

47. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการรณรงค์อนรุักษ์
สิ่งแวดลอ้มลําห้วยธรรมชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วม ให้
ประชาชนในการดูแล รักษา
ลําห้วยธรรมชาติในชุมชน
ตนเอง 

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

48. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการประกวดชุมชน
สะอาดหมู่บ้าน่ามอง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาด 

จัดกิจกรรมรณรงค ์รักษาความ
สะอาด 

49. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สิ่งแวดลอ้มทีด่ ี

โครงการเครือ่งออกกําลัง
พร้อมเครือ่งเล่นสนาม
กลางแจ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ 

ตดิตั้งเครือ่งออกกําลังกาย เครื่อง
เล่นสานม1 ชุด 

50. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการแข่งขันทางวิชาการ รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรอืร้นในการศึกษา 

จัดการแข่งขันทางวิชาการสําหรับ
คร ู/นกัเรียน 

51. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการรอบรมให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร ์

จัดฝกึการอบรมคอมพิวเตอร ์

52. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อม
กีฬานักเรียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

35,000.00 เพื่อเพ่ิมทักษะในการเล่น
กีฬา 

เก็บตัวซ้อมนกักีฬา 4ประเภท50 
คน 

53. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการแข่งกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน
ระดับประเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อเพ่ิมทักษะในการเล่น
กีฬาสร้างความสามัคค ี

นําตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬา 
ระดับภาค1ครั้ง ระดับประเภท1
ครั้ง 

54. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือ
เยาวชนและประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย 
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ
เยาวชน จํานวน 2 ครั้ง 

55. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการแข่งขันกีฬา ส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ/เอกชน

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
ราชการรับวิสาหกิจ/เอกชน 

56. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอาหารกลางวันใน
สังกดัโรงเรียนเทศบาล 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,431,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์ 

จัดทําอาหารกลางวันเพื่อเด็ก
นักเรียน 

57. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ทั้ง 3ศูนย์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,084,720.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

จัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

58. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียนสังกดัเทศบาล

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,701,700.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จัดซ้ือ อาหารเสริม นม 

59. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม 
นมโรงเรียนสังกดั สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,079,440.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดซ้ือ อาหารเสริมนมเพ่ือเด็ก 

60. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอาหารเสรมินม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

584,080.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เยาวชน จัดซ้ืออาหารเสริมนม 

61. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนการกีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ออกกําลังกาย 

อุดหนุนงบประมาณการแข่งขัน
กีฬา 

62. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุน
งบประมาณ โครงการ
อาหารกลางวัน สังกดัสพฐ. 
ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,827,460.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนการจดัทําอาหารกลางวัน

63. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,980.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การไปสถานพยาบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ 

64. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการเงินอุดหนนุ
สนับสนุนการบรกิาร
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

260,000.00 เพื่อทําแผนงานโครงการด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้ อสม. 26 ชุมชน 

65. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนอาสาสมคัร 
(อสม.)เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่ 
อสม. 

อุดหนุนงบประมาฯให้แก่ อสม. 

66. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.)และทัศนศึกษาดงูาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

250,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. อสม.จํานวน 212 คน ได้รับการ
พัฒนา 

67. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และทัศนศกึษาดู
งาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม สุขภาพจิต ของ
ผูสู้งอายุ 

ผูสู้งอายุได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และศกึษาดูงาน 

68. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการให้บริการดา้น
สาธารณสุขเชิงรุก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขตได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

69. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการยกระดับมาตรฐาน
ร้านก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย ใส่ใจ
สุขภาพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจ
สุขภาพ 

ผู้ประกอบการ ร้านก๋วยเตี๋ยว 

70. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการรณรงค์ลดการใช้
น้ํามันทอดซ้ํา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการลดการ
ใช้น้ํามันทอดซ้ํา 

ผู้ประกอบการร้านค้าที่ใช้น้ํามัน
ทองซ้ํา 

71. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคตดิตอ่ในสตัว์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อเฝ้าระวังโรคตดิต่อในสตัว์ ให้วัคซีนป้องกันโรคตดิตอ่ในสตัว์ 

72. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือบ้านไผ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
แก่ชมรม 

อุดหนุงบประมาณแกชมรม
ผูสู้งอายุ 

73. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

280,000.00 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพใน
ชุมชน 

สนับสนุนกาแข่งกีฬาในชุมชน26
ชุมชน 

74. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการสนับสนุนกจิกรรม
วันสําคัญประจําชาติ
ประจําปี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่
อําเภอบ้านไผ ่

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธี/พิธีรัฐ วันสําคัญของ
ชาติ 

75. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในวัน
สําคัญของชาติ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

75,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื่องในวันที่5 ธันวาคม และ
วันที่12 สิงหาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ธงทิว โคม
ไฟ ไฟประดับ ตราสัญลกัษณ์ เพื่อ
ใช้ในการประดับตกแต่ง 

76. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,300,000.00 เพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น วัน
ข้ึนบ้านใหม่ วันสงกรานต ์
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

77. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการบรรพชาสามเณร/
จารณีประจําปี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริม เดก็และเยาวชน 
เข้าฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือ
ห่างไกลอบายมุข 

จัดฝกึอบรม จํานวน 100คน 

78. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

430,000.00 เพื่ออนุรกัษ์ ส่งเสรอม 
ประเพณีชาวบ้าน และเพื่อ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

ส่งเสริม งานประเพณี เช่น งาน
กฐิน งานบุญกุ้มข้างใหญ่ 

79. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนกิจการ
ศาสนาวดั 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 เพื่อเป็นการทํานุบํารุง อุดหนุนงบประมาณให้แก่วัด 

80. การพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการอุดหนุนประเพณี
บุญก้ม แต่ละชุมชน ทั้ง 26 
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 เพื่อส่งเสริม ประเพณีท้องถ่ิน อุดหนุนงบประมาณ ทั้ง 26 
ชุมชน 

81. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

742,000.00 เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุ
การศึกษาที่เหมาะสม 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 

82. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการจัดหาหนังสือเรียน
ภายในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
พร้อมในการศกึษาเล่าเรียน 

จัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 

83. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานทางวิชาการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การ
จัดแสดงผลงานทางการ
ศึกษา 

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา 

84. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัด
นิทรรศการทางวิชาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
งานด้านวิชาการทาง
การศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณแก่เจ้าภาพจัด
งานนิทรรศการทางวิชาการ 

85. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการอุดหนุนชุมนุม
ลูกเสือทอ้งถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดได้จัดกิจกรรมตาม
หลักสตูร 

นักเรียนได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือ 

86. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการอุดหนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดอบรมบุคลากร และการ
ไดร้ับการนิเทศ 

87. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการส่งเสริมการจัดทํา
หลักสตูรสถานศกึษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อเป็นค่าวัสดุในการจัด
ฝกึอบรมการจดัทําหลักสตูร
สถานศึกษา 

จ่ายเป็นค่าวัสดอุุปกรณ์ในการ
จัดทํา 

88. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,200,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร. 
ท.1 

พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

89. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการบัณฑิตน้อย รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

นักเรียนจบการศึกษาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

90. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการจัดหาอาสาสมัคร
ครสูอนภาษาอังกฤษ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษจากครูโดยตรง 

อาสาสมัครชาวต่างชาติ 

91. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการรู้รักษ์ภาษาไทย
ตามแบบอย่างไทย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการ
พูด และกล้าแสดงออก 
พร้อมการปฏิบัติตนในสังคม 

นักเรียนรอ้ยละ 80 บรรลผุลตาม
กิจกรรม 

92. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการก่อสร้างถนนทาง 
ดิน คสล. เช่ือมอาคาร
อนุบาลโรงเรียนเทศบาลฯบ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้าง คสล.หนา0.10ม.กว้าง
1.50ม. ยาว70.00ม. 
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ประสงค ์ ผลผลิต 

93. การพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ 

โครงการก่อสร้างรั่วรอบ
อาคารอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่อความปลอดภัย ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ก่อสร้างแนวเขต พร้อมทางเท้า
อนุบาล 

94. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้ในเขตเทศบาล
ฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพ และรายได้
กับประชาชน 

จัดตั้งกลุ่มอาชีในเขตเทศบาล 

95. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 เพื่อเด็กและเยาวชนมีอาชีพ 
หรือรายไดร้ะหว่างปิดภาค
เรียน และไม่ปิดภาคเรียน 
ปัญหาว่างงานของเดก็และ
เยาวชน 

จ้างนักเรียน /นักศกึษาให้มีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน 

96. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศกึผูด้้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา
แก่เด็กนกัเรียน และ
ผูด้้อยโอกาสทางการศกึษา 

เงินทุนการศึกษาแกเ่ด็กนกัเรียน 
และผูด้้อยโอกาสทางการศกึษา 
ในเขตเทศบาล 

97. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการมอบทุนการศกึษา
สําหรับนักเรียน นกัศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อให้นักเรียนที่ไดร้ับทุน มี
โอกาสได้รับการศกึษาที่
สูงขึ้น 

ให้ทุนแก่เด็ก กําพรา้ พิการ 
ยากจน ในท้องถิ่นศึกษาในระดับที่
สูงข้ึนกว่าการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หรือเทียบเท่า 

98. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการอุดหนุนเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
ของอําเภอบ้านไผ่ ตาม
หนังสืออําเภอบ้านไผ ่

อุดหนุนเงินให้แก่ศนูย์เฉลิมพระ
เกียรต ิ

99. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการอุดหนุนบรจิาค
โลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่ออุดหนุนในการบริจาค
โลหิต 

อุดหนุนให้แก่อําเภอบ้านไผ ่ใน
การจัดกิจกรรม 

100. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการตรวจสุขภาพ
สายตา และสงเคราะห์
แว่นตา แกผู่้มีปัญหาทาง
สายตา ที่ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สายตา ไดร้ับการดแูลอย่าง
ถูกต้อง 

ผูด้้อยโอกาสทางสายตา ในชุมชน
เทศบาล 26 ชุมชน 

101. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,442,000.00 เพื่อเป็นสวัสดกิารจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพแกผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลที่มีฐานะยากจน 

ผูสู้งอายุไดร้ับ การดูแล เสริมสร้าง
กําลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาส 

102. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสงเคราะห์ ผู้พิการ 
เอดส์ ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

822,000.00 เพื่อสงเคราะห์ จัดสวัสดิการ
ต่างๆแก่ผู้พกิาร ติดเช้ือ และ
ผูต้ิดเช้ือเอดส์ในเขตเทศบาล 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพต่างๆ แก่
ประชาชนและเยาวชนที่ผู้ป่วยโรค
เอดส ์และผู้พกิาร 

103. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสงเคราะห์เครื่อง
กันหนาวแก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน
ผูด้้อยโอกาส 

สงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่
ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส ทั้ง 26 
ชุมชน เช่น ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว  

104. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสพภัยพิบัติ 
และปัญหาความเดือดรอ้น 
ความยากจน ผูด้้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้การสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากไร ้และด้อย
โอกาส ทีมีสมาชิกใน
ครอบครัวเสียชีวิต เป็นผู้อาย
ในเขตและครอบครวัประสพ
ปัญหาเดือดรอ้น 

ช่วยเหลือ ด้านการเงิน แก่ผู้
ประสพภัยพิบัติ ภัยธรรมชาต ิ
ปัญหายากไร้ ยากจนไร้ที่พ่ึง และ
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

105. การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสงเคราะห์ เครือ่ง
อุปโภค บริโภค ผู้ป่วยโรค
เอดส ์ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อจัดซ้ือเครือ่งสงเคราะห์ 
เครื่องอุปโภค บรโิภค ผู้ป่วย
โรคเอดส ์ผูด้้อยโอกาสใน
สังคมในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 

คนพิการ ผูป่้วยโรคเอดส ์
ผูด้้อยโอกาสในสังคมไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
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106. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการออกเยี่ยมชุมชน
เคลื่อนที ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกแก่
ประชาชนในการแกไ้ขปัญหา
จากคํารอ้งทุกข์ของ
ประชาชน 

ออกบรกิารแก่ประชาชนใน 26 
ชุมชน 

107. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจ้างเหมาทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ท้องถ่ิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,000.00 เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆด้านภาษี 

จัดทําแผ่นพับ คู่มือระเบียบ 
กฎหมาย ข้อปฏิบัตใิห้ความรู้กับ
ประชาชน 

108. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบรกิารข้อมูลแผนที่
ภาษี GIS ผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000.00 เพื่อให้ผู้ชําระภาษีสามรถ
ตรวจสอบข้อมูลทรพัย์สิน
เบ้ืองต้น ทางอินเตอร์เน็ตได ้

นําข้อมูลจากแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน ลงเว็บไซต์ 

109. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการประเภทบริการ
ด้านโทรคมนาคม สาํหรับ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

14,400.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริการด้าน โทรคมนาคม 

จ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม 
เช่ือมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

110. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจ้างเหมาจัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตลาด
สดเทศบาลขนาด 1x2เมตร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย
ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค
และกิจกรรมต่างๆ 

ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด 

111. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการระบบให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย 

ระบบใช้สายครอบคุลมทกุกอง 
และระบบไร้สาย 

112. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

113. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผลงานของเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

320,000.00 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาล 

จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น
ปลิว วารสาร จุลสาร 

114. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเสียงตามสาย
เทศบาลฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ตดิตั้งเสียงตามสาย ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาล

115. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การบรกิารข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ตดิตั้งระบบLan 

116. พัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดตั้งเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

จัดอบรมประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

117. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติให้
เป็นปันจุบัน 

จัดการประชุม ร่วมกันทําเทศ
บัญญัต ิ

118. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดประชุม
ประจําเดือน คณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

180,000.00 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 

119. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเงินอุดหนนุองค์กร
เครือข่ายคณะกรรมการ
ชุมชนและกลุ่มสตรแีม่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารองค์กร 

องค์กร เครือข่ายคณะกรรมการ
และกลุ่มแม่บ้าน 

120. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการประชุมประชาคม
เมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อ
รับทราบความต้องการขอ
ประชาชน 

121. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการคดัเลอืกพนักงาน
เทศบาลผู้ปฏิบัติภาคสนาม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่
พนักงาน 

ให้รางวัลผู้มรผลการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
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งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

122. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาตรี การศกึษาภาค
พิเศษ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตร ีโท 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานจ้าง 

123. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานภายในและภาย
ต่างประเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ครูไดเ้พิ่มพูน
ความรู ้

จัดฝกึอบรมพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  

124. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าพัฒนาครู/ผูดู้แลเด็ก/ครู
อัตราจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

207,000.00 เพื่อให้พนักงานครู,ครอูัตรา
จ้างบุคลากรทางการศกึษาได้
เข้ารับการอบรมสัมมนา 

พนักงานครู,,ครูอตัราจ้าง,
บุคลากรทางการศกึษาของสังกัด
เทศบาลได้เข้ารับการอบรม 

125. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการอบรมพัฒนาในการ
ใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหต ุ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์
และเครื่องจักรกลมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

พนักงานขับรถยนต์และ
เครื่องจักรกลพรอ้มท้ังผู้เกี่ยวข้อง
จํานวน 80 คน 

126. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการฝกึอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัตกิาร
เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นํา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างมี
ส่วนร่วมภาครัฐและภาค
ประชาชน 

ชุมชนและองค์การสามารถ
กําหนดแผนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมและบริหารจัดการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

127. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
แก่บุคลากรในองคก์ร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ไอที
อื่น ๆ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล/
พนักงานครู 

128. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดงานวันเทศบาล รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อพนักงานเทศบาลและ
ลกูจ้างตระหนักถึงภารกิจ
หน้าที่ในการเอื้ออํานวย
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
 ( 24 เมษายน )ประกอบด้วย 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์และการ
ให้บริการเคลือ่นที ่

129. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมาเอกชนทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

348,000.00 เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลฯมีความสะอาดมาก
ขึ้น 

จ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลเป็นประจําทุก
เดือน 

130. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภณัฑ์
สํานักปลัด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

202,000.00 เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จัดซ้ืออุปกรณ์สํานักงาน 

131. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

153,600.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

จ้างเหมาบุคคลภายนอกออก
จัดเก็บค่าธรรมเนียมชุมชนละ 2 
อัตรา 

132. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการภาษีคืนกําไร รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้
ชําระภาษีตรงเวลา เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้ 

จัดซ้ือของขวัญของรางวัลของที่
ระลกึเพื่อมอบให้แกผู่้ชําระภาษี
ตรงเวลา 

133. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจอดยาน
ยนต ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

จ้างเหมาบุคคลภายนอกออก
จัดเก็บวันละ 200 บาท จํานวน 3 
คน 

134. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภณัฑ์กอง
คลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,000.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จัดซ้ือเก้าอี้เจ้าหน้าที่ระดับ3-6มี
ล้อเลื่อนและพนักพิงจํานวน10ตัว
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ประสงค ์ ผลผลิต 

135. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรกัษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

230,400.00 เพื่อดูแลทรัพยส์ินของทาง
ราชการไม่ให้เกิดความ
เสียหายและสูญหาย 

จ้างเหมา/บุคคล/เอกชน ทํา
หน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สถานที่ราชการ 

136. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

230,400.00 เพื่อรักษาความสะอาดและ
ดูแลทรัพย์สินของศนูย์พัฒนา
เด็กเลก็ทั้ง 3 แห่ง  

จ้างเหมาบุคคล/เอกชนทําหน้าที่
รักษาความสะอาดและดูแล
ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

137. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประเภทวัสดุการศึกษาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

178,800.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา
เด็กเลก็สําหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเลก็ทั้ง 3 แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุารศึกษาเดก็
เล็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ท้ัง 
3 แห่ง 

138. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภณัฑ์กอง
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

595,700.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ทํางานระดับ7-9จํา
นาน1ชุด 

139. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการติดตั้งผ้ามา่นอาคาร 
ศูนย์ฯ2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

78,000.00 เพื่อส่งเสริมบรรยากาศใน
การจดัการเรียนการสอน 

ตดิตั้งผ้าม่านบังแสงรอบบริเวณ
อาคารศูนย์ฯ2 

140. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภณัฑ์กอง
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,116,500.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 

141. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดทําประตูอาคาร
สาธารณสุข 1 ประต ู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อการบรกิารประชาชนเกิด
ความสะดวกสบายและ
คลอ่งตัวยิ่งขึ้น 

จัดทําประตู 1 บาน 

142. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสตัว์มาตรฐาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

153,600.00 เพื่อให้การฆ่าสตัว์และการ
ชําแหละเนื้อสัตว์มี
ประสิทธิภาพ 

จ้างบุคคลจํานวน 2 คน 
ปฏิบัติงานฆ่าสัตว์ และชําแหละ
เนื้อสตัว์ 

143. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

76,800.00 เพื่อให้อาคารสาธารณสุข ฯ 
มีความสะอาดและเกิดความ
ประทับใจ 

จ้างบุคคล จํานวน 1 คน ทําความ
สะอาดอาคารกองสาธารณสุข 

144. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการสํารวจข้อมูลความ
จําเป็นพ้ืนฐาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อจัดทําและสํารวจข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนภายในเขต
เทศบาล นํามาวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ 

จัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการ
ชุมชนเพ่ือสํารวจ จปฐ ในชุมชน
ทั้ง 26 ชุมชน 

145. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภณัฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ออุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 

146. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อติดตามผลการดาํเนินการ
พัฒนาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ 
นํามาวิเคราะห์ปรับปรุง 

จัดการประชุมติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
ของตัวช้ีวัด 

147. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงรถ
ประชาสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์งานและ
กิจกรรม 

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงของรถ
ให้มีประสิทธิภาพ 

148. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะประสิทธิภาพทัศน
ศึกษาดูงาน ทั้งในและนอก
ประเทศ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

600,000.00 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
พนักงาน 

จัดอบรมสัมมนาให้คณะผู้บริการ 
สท. พนกังาน พนักงานจ้าง 

149. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะ พร้อม
เก้าอี้ ผู้บริหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,700.00 เพื่อใช้สําหรับผู้บริหาร จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้จํานวน 1ชุด 
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แผนภมู ิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 
 
 
 
แผนภมู ิ แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

      เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี พ.ศ.2554  โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 140  โครงการ  จํานวนเงิน  42,395,100.03, กันเงิน
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 15  โครงการ และกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ  สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

การดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
ดําเนิน 
การแล้ว 
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

ไม่
ดําเนิน 
การ 

 ต้ังไว้   จ่ายจริง  โครง 
การ 

 งบประมาณ
จ่ายจริง  

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน 7 0 0 2 335,000.00      174,726.00  9 

 
174,726.00 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่ มีสิ่งแวดล้อมทีด่ ี 26 21 0 3    12,636,500.00 

  
10,797,025.15 50 

  
10,797,025.15 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 30 0 0 4 17,461,380.00 
  

17,691,971.12  34 
  

17,691,971.12 
4. การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุกระบบ 9 0 0 2      1,715,000.00      745,783.00  11 

 
745,783.00 

5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 10 0 0 1      6,984,000.00    6,892,604.00  11 
 

6,892,604.00 
6. การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 10 0 0 1        569,400.00      320,721.76  11 

 
320,721.76 

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อื่นๆ 48 2 0 4      5,755,600.00    5,772,269.00 54 

 
5,772,269.00 

                  

รวม 140 23 0 17   45,456,880.00  42,395,100.03  180 
 

42,395,100.03 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่มีการเบิกจ่าย  มีดังนี้ 
 

ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  
 ตั้งไว้  จ่ายจริง 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน    
  1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและ  มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน    
1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบําเหน็จ  บํานาญบ้านไผ่ 20,000.00 20,000.00 
2 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 10,000.00 -
3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 20,000.00 23,600.00 
4 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล 5,000.00 4,995.00 
5 โครงการผู้นําชุมชนดีเด่นประธานคณะกรรมการชุมชน, กลุ่มสตรีแม่บ้าน 120,000.00 -  
6 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 20,000.00 15,600.00 
7 เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  30,000.00 30,000.00 
8 เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก   10,000.00 10,000.00 
  รวม 235,000.00  104,195.00 
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ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  
 ตั้งไว้  จ่ายจริง 

  2) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง ให้เป็น เมืองน่าอยู่ มี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี   

  2.1 แนวทางการพัฒนาพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม    

1 โครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล.  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลฯ  70,000.00    70,000.00 
2 ขยายเขตไฟฟ้า    300,000.00     55,213.15 
3 ขยายเขตประปา                               150,000.00    69,490.00  
4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอยแยกซอยยิ่งยงเชื่อมซอยแก้วทรานีถึงซอย 

ประปา 1 (ชุมชนซอยยิ่งยง) 1,077,000.00  1,077,000.00  
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุกด้านทิศตะวันออกวัดสะอาดโนนงาม 

หนองลุมพุก(ชุมชนหนองลุมพุก) 
 

340,000.00 
 

340,000.00 
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยข้างโรงเรียนเอี่ยมไพศาล  

(ชุมชนคุ้มจัดสรร) 
 

752,000.00 
 

595,000.00 
7 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามโบสถ์ฝรั่งด้านทิศใต้ (ซอยฮ้ังเล้ง) 
 

542,000.00 
 

455,000.00 
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยแก้วทรานีด้านทิศใต้ 

(ตรงข้ามบ้านโอเปงฮง) 
 

371,000.00 
 

371,000.00 
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณรอบตลาดเทศบาล3 (ตลาดสด1,2,3) 185,000.00   183,500.00 
10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ํา  ถนนทางเข้าบ้านเก่าน้อยเชื่อมกับถนน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23  ตอนเล่ียงเมืองตรงข้ามโรงแรมไฮเวย์  (ชุมชนโนนสะอาด) 
 

1,403,000.00 
 

890,000.00 
11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยสมประสงค์ ซอย 4 (แยกซอยศาลเจ้าลงลําห้วยทราย)   553,000.00 436,000.00 
12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยศาลเจ้า (ชุมชนศาลเจ้า) 703,000.00   589,000.00 
13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สมประสงค์ ซอย 3 (ชุมชนสมประสงค์)   327,000.00 327,000.00 
14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบ้านเกิ้ง ซ. 17 (ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา) 727,000.00   580,000.00 
15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนยุทธพลบํารุง (ชุมชนขนมจีน) 452,000.00 452,000.00 
16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง) 397,500.00   320,000.00 
17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.หลังปั๊มกิ่งไผ่ (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 678,000.00  678,000.00 
18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรอบสระสวรรค์ (ด้านทิศใต้) (ชุมชนโพธ์ิสวรรค์)      88,500.00      88,500.00 
19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนรอบสระสวรรค์ (ด้านทิศใต้) (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)     101,000.00    101,000.00 
20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซอย 2 (ชุมชนปอบิด)    203,000.00    203,000.00 
21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอนแยกถนนเลี่ยงเมือง (ด้านทิศใต้) (ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา)     213,000.00    213,000.00 
22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านเกิ้ง ซอย 6 (บ้านข่าพัฒนา)     137,000.00    137,000.00 
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนบ้านเก้ิง  ซอย 12 (ชุมชนปอบิด)     534,000.00    534,000.00 
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านเกิ้ง ซอย 10 ด้านทิศใต้(หน้าโรงงานเย็บผ้า)

(ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา) 
 

334,000.00 
 

334,000.00 
  2.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ท้องถิ่น    

1 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี       30,000.00      19,750.00 
2 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.       15,000.00       6,415.00 
3 โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและฯ     600,000.00    411,720.00 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ       80,000.00      51,674.00 
5 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย )     100,000.00      94,080.00 
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ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  
 ตั้งไว้  จ่ายจริง 

6 โครงการคัดเลือกสมาชิก  อปพร.ดีเด่น       10,000.00       5,000.00 
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน       80,000.00      73,145.00 
8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน     100,000.00    179,950.00 
9 โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุส่ือสาร       40,000.00      24,340.00 
10 โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ       12,000.00       2,175.00 
11 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย       30,000.00      18,918.00 
12 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ้มฯ       20,000.00      17,975.00 
13 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร     240,000.00    238,250.00 
14 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี        30,000.00      26,890.00 
15 โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต์       20,000.00      20,000.00 
16 โครงการจัดซ้ือวิทยุส่ือสารชนิดติดรถยนต์และตั้งสถานี       60,000.00      52,000.00 
17 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ       76,800.00      76,800.00 
18 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังขจัดปัญหาและการล่วงละเมิดทางเพศฯ         5,000.00                   -  
  รวม  1,548,800.00  1,319,082.00 
  2.3 แนวทางการพัฒนารณรงคก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและ

สถานศึกษา    
1 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด       70,000.00      70,000.00 
2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด       24,700.00      31,700.00 
3 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด       20,000.00                   -  
  รวม     114,700.00    101,700.00 
  2.4 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  
1 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา       15,000.00                  -  
2 โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อมลําห้วยธรรมชาติ       20,000.00     20,000.00 
3 โครงการชุมชนร่วมใจลด  คัดแยกขยะอันตรายชุมชน     100,000.00      79,560.00 
4 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     100,000.00      84,450.00 
5 โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง     100,000.00      93,530.00 
  รวม     335,000.00    277,540.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมทั้งส้ิน 12,636,500.00 10,797,025.15 
  3) ยุทธศาสตร์การพฒันาทุนมนษุย์ 
  3.1 แนวทางการพัฒนายกระดบัการศึกษา  ความรู้  และการใช้   เทคโนโลยีสมัยใหม่  

ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน       50,000.00      47,155.00 
2 โครงการแข่งขันทางวิชาการ       30,000.00      69,014.00 
3 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน       10,000.00                   -  
  รวม     90,000.00 116,169.00 
  3.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุควบคู่กับการพฒันาการ

ให้บริการทางสาธารณสุข   
1 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน      35,000.00      35,000.00 
2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท.        80,000.00      79,700.00 
3 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน      80,000.00      78,268.00 
4 โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน       10,000.00                   -  
5 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล   1,701,700.00  1,680,672.80 
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6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ.   3,079,440.00 3,022,397.20 
7 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    584,080.00    581,071.00 
8 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา     160,000.00    320,000.00 
9 เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.   3,827,460.00 3,683,615.00 
10 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล   2,431,000.00 2,481,700.00 
11 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์   1,084,720.00 1,050,400.00 
12 โครงการนําเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง         2,980.00                   -  
13 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาฯ     250,000.00    414,400.00 
14 โครงการส่งเสริมสูขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน       10,000.00                   -  
15 โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก    100,000.00      68,417.12 
16 โครงการยกระดับมาตรฐานร้านก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ     100,000.00      29,555.00 
17 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา        40,000.00       9,250.00 
18 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์       80,000.00      46,980.00 
19 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข     260,000.00    260,000.00 
20 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ       50,000.00      50,000.00 
21 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)       80,000.00      80,000.00 
22 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     650,000.00    612,810.00 
23 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน     280,000.00    280,000.00 
  รวม 14,976,380.00 14,864,236.12 
  3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะประเพณี    วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน   
1 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   1,300,000.00  1,588,977.00 
2 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ       75,000.00      74,639.00 
3 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี         30,000.00      29,500.00 
4 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน     430,000.00    360,000.00 
5 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ     270,000.00    210,000.00 
6 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม) ท้ัง  26  ชุมชน      130,000.00    130,000.00 
7 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ     150,000.00    308,450.00 
8 เงินอุดหนุนท่ีว่าการอําเภอบ้านไผ่       10,000.00      10,000.00 
  รวม 2,395,000.00 2,711,566.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  รวมทั้งส้ิน 17,461,380.00 17,691,971.12 
  4) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้ มาตรฐาน ในทุก

ระบบ   
  4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในทุกระดับ ทั้ง

ในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย   
1 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา       30,000.00      54,840.00 
2 อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ       10,000.00                   -  
3 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น       20,000.00      20,000.00 
4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ       45,000.00      40,000.00 
5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ       60,000.00      60,000.00 
  รวม     165,000.00    174,840.00 
  4.2 แนวทางการพัฒนาพฒันาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน การสอน ให้มี

ประสิทธิภาพ   
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1 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ       10,000.00                   -  
2 โครงการบัณฑิตน้อย       30,000.00      29,960.00 
3 โครงการรู้รักษ์ภาษาไทยตามแบบอย่างไทย(โรงเรียนในสังกัด)       30,000.00      27,350.00 
4 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     250,000.00    186,308.00 
5 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา       30,000.00      27,325.00 
6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท.1 / ท.2   1,200,000.00    300,000.00 
  รวม 1,550,000.00 570,943.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  รวมทั้งส้ิน 1,715,000.00 745,783.00 
  5) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน   
  5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้   
1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน     400,000.00      88,500.00 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน     100,000.00    138,475.00 
  รวม     500,000.00    226,975.00 
  5.2 แนวทางการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน   ผู้ด้อยโอกาส และบริการ

ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล   
1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส       50,000.00      16,000.00 
2 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   5,442,000.00 5,648,000.00 
3 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ท่ีด้อยโอกาสในสังคม     822,000.00    858,000.00 
4 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์       30,000.00      30,000.00 
5 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์       20,000.00      20,000.00 
6 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ       20,000.00       6,000.00 
7 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหา       10,000.00                   -  
8 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ       50,000.00      50,000.00 
9 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม       40,000.00      37,629.00 
  รวม  6,484,000.00 6,665,629.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  รวมทั้งส้ิน  6,984,000.00 6,892,604.00 
  6) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ   
  6.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  ประชาชนให้ทันสมัย  

สะดวก รวดเร็วและครบวงจร   
1 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่       20,000.00    19,840.00 
  รวม     20,000.00    19,840.00 
  6.2 แนวทางการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและ

ทั่วถึง   
1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      30,000.00      28,910.00 
2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล     320,000.00    104,900.00 
3 โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบ้านไผ่       15,000.00      15,000.00 
4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน       25,000.00      23,200.00 
5 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน         50,000.00      32,587.00 
6 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์       80,000.00      80,000.00 
7 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมฯ         3,000.00                   -  
8 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางส่ือวิทยุ เคเบิลทีวี ฯ         2,000.00        2,000.00 
9 บริการด้านโทรคมนาคมสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล       14,400.00        7,784.76 
10 โครงการจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ตลาดสดฯ       10,000.00        6,500.00 
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  รวม     549,400.00   300,881.76 
  7) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจัดการ   
  7.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน   
1 โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       40,000.00      27,000.00 
2 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่       15,000.00          850.00 
3 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน     180,000.00      62,400.00 
4 โครงการเลือกต้ังซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน       10,000.00      21,820.00 
5 อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน     100,000.00                   -  
  รวม     345,000.00    112,070.00 
  7.2 แนวทางการพัฒนาพฒันาศกัยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยว  กับระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ     320,000.00   399,500.00 
2 โครงการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและ

นอกประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและครูเทศบาล    600,000.00  839,930.00 

3 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น      10,000.00                   -  
4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร       20,000.00      20,450.00 
5 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ       80,000.00    201,968.00 
6 พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก/ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา     207,000.00    305,918.00 
7 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ       20,000.00      13,600.00 
8 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่มองค์กรใน

เขตเทศบาลฯ     300,000.00 
 

26,620.00 
9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง       40,000.00      32,969.00 
  รวม 1,597,000.00 1,840,955.00 
  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ     348,000.00   348,000.00 
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล       50,000.00     50,000.00 
3 โครงการจัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร       53,000.00     50,000.00 
4 โครงการจัดซ้ือไมโครโฟนสําหรับห้องประชุมสภาเทศบาลฯ     140,000.00      99,600.00 
5 โครงการจัดซ้ือคูลเลอร์ต้มน้ําร้อนไฟฟ้า         9,000.00        8,400.00 
6 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น       40,000.00      71,520.00 
7 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟว์วอล (Firewall)       50,000.00                   -  
8 โครงการปรับปรุงรถยนต์ประชาสัมพันธ์       25,000.00      10,715.00 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย     153,600.00    153,600.00 
10 โครงการภาษีคืนกําไร       30,000.00    30,000.00 
11 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ       10,000.00                  -  
12 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์       35,000.00     34,390.00 
13 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด     230,400.00   307,200.00 
14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ     230,400.00   230,400.00 
15 วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  ท้ัง 3 แห่ง     178,800.00    145,000.00 
16 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ผู้บริหารระดับ 7-9          5,700.00        5,700.00 
17 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับขาเหล็กเอนกประสงค์ กองการศึกษา        29,900.00      29,900.00 
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ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ  
 ตั้งไว้  จ่ายจริง 

18 โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรติดเพดาน         36,000.00      35,000.00 
19 โครงการติดต้ังผ้าม่านอาคาร ศูนย์ฯ 2       78,000.00      68,262.00 
20 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็นห้องสมุดเทศบาลฯ       15,000.00       4,500.00 
21 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเมืองบ้านไผ่     153,600.00    241,960.00 
22 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ       76,800.00      76,800.00 
23 โครงการจัดซ้ือพัดลม         8,000.00       5,600.00 
24 โครงการจัดซ้ือตู้เย็น         6,000.00       5,400.00 
25 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น         5,000.00       4,500.00 
26 โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย  คอนเทนเนอร์       25,000.00      25,000.00 
27 โครงการจัดทําปะตูอาคารกองสาธารณสุขฯ       10,000.00       8,200.00 
28 โครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ)       50,000.00      65,382.00 
29 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล       96,500.00      90,000.00 
30 อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง อปท.อําเภอบ้านไผ่       18,000.00      18,000.00 
31 โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา          5,000.00       4,840.00 
32 เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
33 โครงการก่อสร้างร้ัวอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่     120,000.00    120,000.00 
34 โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน  คสล.เลียบอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลฯ       85,000.00      85,000.00 
35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กฯ       21,100.00      21,000.00 
36 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ        76,800.00      76,800.00 
37 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง   1,000,000.00    985,125.00 
38 โครงการจ้างเหมาจัดทําผ้าม่านห้องประชุมสภาเทศบาล 70,000 69,550
39 โครงการจัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร 9,000 8,900
40 โครงการสํารวจบุคคลในบ้าน และปรับปรุงแก้ไขรายการทะเบียนฯ 30,000 25,000
  รวม  3,813,600.00 3,819,244.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  รวมทั้งส้ิน 5,755,600.00 5,772,269.00 
  รวมทั้งส้ิน 7 ยุทธศาสตร์ 45,456,880.00 42,395,100.03 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554  สามารถจําแนกตามรายจ่ายได้ดังนี้ 
(ข้อมูลรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ณ 30 ตุลาคม  2554)   
 

1.  รายจ่ายงบกลาง 
 1. ค่าชําระหนีเ้งินต้นและดอกเบี้ย   จํานวน   6,711,864.51  บาท 
 2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน    จํานวน    1,309,394.00  บาท 
 3. เงินช่วยเหลอืค่าทําศพ    จํานวน    1,309,394.0-   บาท 
 4. เงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน    1,539,659.43  บาท 
 5. เงินสมทบประกันสงัคม    จํานวน    1,152,494.64  บาท 
 6. เงินสํารองจา่ย     จํานวน      130,154.00  บาท 
 7. เงินช่วยเหลอืค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  จํานวน      187,062.00  บาท 
 8. เบ้ียยังชีพผูสู้งอาย ุ    จํานวน    2,452,500.00  บาท 
 9. อื่นๆ      จํานวน       489,000.00  บาท 
     รวมรายจ่ายงบกลาง จํานวน  13,972,128.58  บาท 
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2.  รายจ่ายประจํา 
 1.  เงินเดือน     จํานวน    19,832,46573  บาท 
 2.  ค่าจ้างประจํา     จํานวน     9,526,538.00  บาท 
 3.  ค่าจ้างชั่วคราว     จํานวน   10,618,031.42   บาท 
 4.  ค่าตอบแทน       จํานวน     8,720,990.32  บาท 
 5.  ค่าใช้สอย     จํานวน   27,465,680.00  บาท 
 6.  ค่าวัสดุ      จํานวน   12,642,345.68  บาท 
 7.  หมวดค่าสาธารณูปโภค    จํานวน     2,405,884.12  บาท 
 8.  หมวดเงินอุดหนุน    จํานวน     5,721,540.81  บาท 
 9.  หมวดรายจ่ายอื่น     จํานวน            -  บาท 
     รวมรายจ่ายประจํา จํานวน  96,933,476.08  บาท 
 
3.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 1.  ค่าครุภัณฑ ์     จํานวน     1,889,032.00  บาท 
 2.  ค่าท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง    จํานวน   11,702,650.00  บาท 
 3.  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จํานวน     2,173,600.00  บาท 
 4.  จ่ายจากเงินสะสม    จํานวน        689,270.00  บาท 
 5.  จ่ายจากเงินกู้     จํานวน    10,936,800.00  บาท 
 6.  อื่นๆ      จํานวน    -   บาท 
    รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน จํานวน    27,391,352.00  บาท 
    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  จํานวน  138,296,956.66  บาท 
 
 

แผนภมูิ  แสดงรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ช.  ผลการดําเนินงาน 
                   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2554  ใน
เขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่จน
โครงการต่างๆ  ประสบผลสําเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
 

1. โครงการอบรมวินัยจราจร  เม่ือวันที่ 14-15  ธันวาคม  2553 

     
 

2. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายในวันพ่อแห่งชาติ เม่ือวันที่  3  ธันวาคม  2554 

      
 

3. โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2554 เม่ือวันที่ 18 มกราคม  2554 
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4. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม  2554 

      
 
 

5. โครงการแม่สุขภาพดีลูกฉลาดก่อนเกิด ประจําปี 2554  วันที่ 15 กันยายน  2554 

      
 
 

6. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจําปี 2554 
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 ท้ังนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   
               
                      ประกาศ  ณ  วันที่          ธันวาคม    2554 
 
 
 
 

                                                                (นายลิขิต    กสิกิจวรกุล) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 


