
 

 

 

ประกาศ เทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

******************************************* 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบ
โดยทั่วไป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
                     ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลเมืองบานไผ จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบานไผ  
    "เมืองนาอยู  คูธรรมมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน"" 
 

1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

6. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว    
4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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    ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู 

1.1  การพัฒนาวินัย  ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 

                1.2  การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี 

  1.3  การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง 

  1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

  1.5  การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  1.6  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางยั่งยืน ทั่วถึง และทนัสมัย 

  1.7  การเปนเมืองตนแบบดานผังเมืองที่ดี 

  1.8  การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน 

 2.2  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

                   2.3  สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย 

                   2.4  สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 

    3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ 

                  3.3  การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ 

  3.4  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางทองถิน่ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน   

                    4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

                 4.2  สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ 
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  4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 

  4.5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

  4.6  การเสริมสรางความมั่นคง 

ง. การวางแผน 
                    เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการ    ที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่    
ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
                    เทศบาลเมืองบานไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2558 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) รายละเอียดโครงการใน
ขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบานไผ มีดังนี้ 
 

 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการปลูกฝงวินัย 
คุณธรรม ความสามัคคี
ใหแกนักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อปลูกฝงวินัย 
คุณธรรม ใหแก
นักเรียน - เพื่อให
นักเรียนมีความ
ตระหนักในเร่ืองความรู
รักสามัคคี  

การอบรมวินยั คุณธรรม 
ใหกับนักเรียน โรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวน 100 คน 

2. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริมคนดีศรี
เมืองไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อสงเสริมคนดี มี
คุณธรรม เพื่อเปน
ตนแบบใหกับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน  

การพิจารณาบุคคล
ตนแบบในดานคุณธรรม 
จริยธรรมที่ด ีในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

3. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการปรองดอง
สมานฉันทเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อเปนศูนยกลางใน
การสรางความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
นโยบายบริหาร
ราชการแผนดินและ
เปนศูนยกลางในการ
รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอรัฐ  
-เพื่อสรางจิตสํานึกให
ทุกกลุม ทุกฝาย ใหมี
ความรักสามัคคี  

เกิดความปรองดอง
สมานฉันทในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ ทั้ง 26 ชุมชน 

4. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง

โครงการเด็กไทยมีวินัยใส
ใจสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อสงเสริมให
สถาบันการศึกษา

นักเรียน จํานวน 200 คน 
จากสถาบันการศึกษา



บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

บุคลากรและนักเรียน 
รวมกันรักษาความ
สะอาดและพัฒนาภูมิ
ทัศนเสริมสรางความ
เปนระเบียบเรียบรอย
และความสงางามของ
สถาบันการศึกษาและ
บานเมือง  

ตางๆ ภายในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

5. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการปองกันอุบัติเหตุ
และเสริมสรางวินัย
จราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรู
เกี่ยวกบัการปองกัน
อุบัติเหตุและการขับขี่
รถจักรยายนตที่
ปลอดภัย  

จัดฝกอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวน 1 รุนๆละ60 คน 

6. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกพนักงาน
และลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูและเขาใจ
เกี่ยวกบัวินยัและ
จริยธรรมบุคลการ
ประพฤติตนอยูใน
ระเบียบของขาราชการ 
ประพฤติตนอยูใน
ศลีธรรมอันดี และเกิด
ความสามัคคีใน
หนวยงาน 

จัดอบรมสําหรับพนกังาน
เทศบาล พนักงานจาง 
ลูกจาง และครูเทศบาล  

7. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอาํเภอบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปน
สาธารณประโยชนแก 
ประชาชนทั่วไป  

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมที่เปน
สาธารณประโยชนของกิ่ง
กาชาด อําเภอบานไผ 

8. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประจําหองพยาบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 21,000.00 เพื่อเปนการปฐม
พยาบาลเบื้องตน  

1.จัดซื้อเตียงนอนแบบ
เหล็กขนาด3.5 ฟุต 
จํานวน 3 หลัง  
2.จัดซื้อที่นอนขนาด 3.5 
ฟุต  
3.จัดซื้อหมอนหนุน ผาปูที่
นอนพรอมปลอกหมอนสี
ขาว  
4.จัดซื้อตูยา 

9. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเคราะห
เครื่องกันหนาวแก
ผูดอยโอกาส 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อเปนการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
หนาว  
- เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระ และบรรเทา
ความเดือดรอนแก
ประชาชน  

ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนและประสบภยั
พิบัติหนาว ทั้ง 26 ชุมชน 

10. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 390,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานของ  
อสม.  

อสม. จํานวน 26 ชุมชน 

11. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง

โครงการอุดหนุนบริจาค
โลหิตชวยเหลอืชีวิต

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่ออุดหนุนในกิจกรรม
บริจาคโลหิตของ

อุดหนุนเงินใหแกอําเภอ
บานไผในการจัดกิจกรรม 



บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

เพื่อนมนุษย อําเภอบานไผ ตาม
หนังสือดวนที่สุด  
ที่ ขก 0218/1510 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 
2557  

12. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเงินอุดหนุนศูนย
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อชวยเหลือผูปวย
โรคเอดสและผูติดเชื้อ 
HIV ของอําเภอบานไผ 
ตามหนังสือดวนที่สุดที่ 
ที่ ขก 0218/1252 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 
2557  

อุดหนุนใหแกศูนยเฉลิม
พระเกียรติ อาํเภอบานไผ 

13. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสาธารณสุขฯ 
ผสมผสานเชิงรุก 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อใหประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบาน
ไผ เขาถึงบริการ
สาธารณสุขฯอยาง
ทั่วถึง  

ออกหนวยบรกิารในชุมชน
เขตเทศบาล ทั้ง 26 ชุมชน 

14. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการ I SEE YOU  รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 - เพื่อติดตามดูแล
สุขภาพกลุมผูสูงอาย ุผู
พิการ หญิงหลังคลอด 
และผูดอยโอกาส ใน
ชุมชน  

ออกเยีย่ม/ดูแลผูสูงอาย ุ 
ผูพิการ หญิงหลังคลอด 
และผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

15. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการรณรงคลดการ
ใชน้ํามันทอดซ้ํา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อใหผูประกอบการ
คาลดการใชน้ํามันทอด
ซ้ําในการประกอบปรุง
อาหาร  

ผูประกอบการคาและ
ประชาชนที่ใชน้ํามัน 
ทอดช้ํา 

16. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
บานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 835,700.00 - เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผ  

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 1 กองทุน 

17. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการบานไผเมือง
อาหารสะอาด รสชาด
อรอย 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อลดความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่ม  
- สงเสริมการบริการ
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย  

สถานที่ปรุง ประกอบ 
จําหนายอาหาร ไดแก 
รานจําหนายอาหาร แผง
ลอยจําหนายอาหาร และ
โรงอาหารในสถานศึกษา 

18. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 - เพื่อเสริมสราง
สุขภาพประชาชน
ภายในชุมชน  
- เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  

เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลทั้ง 26 ชุมชน 

19. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรมอนุรักษ
และขยายพันธุโค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบาน
ไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเปนการอนุรักษโค 
ใหคงอยูเพิ่มจํานวน
มากขึ้น แกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
เกษตรกรและเปนการ
สรางรายไดใหแก
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาล เมืองบานไผ  

สมาชิกในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  
ทั้ง 26 ชุมชนสามารถยืม
เลี้ยงขยายพันธุและสงตอ
สมาชิกรายตอไปโดยไมมี
การซ้ือขายแมพันธุโค  

20. ยุทธศาสตรที่ 1 การ โครงการฝกอบรมเกษตร รายไดจัดเก็บเอง 129,990.00 1. เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนในเขตเทศบาล



พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

ทฤษฎีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความรูเร่ืองเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อใหชุมชน
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปประกอบอาชีพ
สามารถลดรายจาย
เพิ่มรายไดระดับ
มาตรฐานการครองชีพ 

เมืองบานไผ ทั้ง 26 ชุมชน 

21. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมพัฒนาทักษะดาน
อาชีพและพัฒนารายได 
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 1. เพื่อใหประชาชนมี
ความรูในการประกอบ
อาชีพตางๆ  
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝมือดานการอาชีพ
ใหกับประชาชน 

1.จัดตั้งกลุมพัฒนาอาชีพ
ในเขตเทศบาลและ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณใน
การฝกอบรม  
2.จัดอบรมกลุมเปาหมาย
กลุม คณะกรรมการชุมชน
กลุมสตรี แมบาน ผูสูงอาย ุ
และประชาชนทัว่ไป  

22. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอนุรักษสภาพ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน
(ถนนกินได) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 1. เพื่อใหเกิดการ
ทํางานรวมกันแบบเชิง
บูรณาการในภาครัฐ
และภาคเอกชน  
2. เพื่อใหเกิดการรักษา
สภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
ในชุมชน  

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผทั้ง 26 ชุมชน 
ที่มีบริเวณหนาบาน
สามารถปลูกตนไมยืนตน
ได  

23. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับความรูใน
ดานการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของตน - 
เพื่อใหประชาชนทราบ
ถึงรายไดและคาใชจาย
ของตนและครอบครัว  

ประชาชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาล 

24. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการนัดพบแรงงาน รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 1.เพื่อสรางโอกาสให
ประชาชนมีงานทํา
สําหรับผูที่วางงาน  
2.เพื่อใหประชาชนมี
งานทํา มีอาชพีและมี
รายไดเลี้ยงตนเอง  
และครอบครัว  

ประชาชนในเขตเทศบาล 
มีงานทํามีอาชีพและมี
รายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 

25. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรมและ
สาธิตการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันทอดซ้ํา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 1.เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหกบั
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ บุคลากร
เทศบาลและ บุคคล
ผูสนใจไดรับรูถึง
ประโยชนไบโอดีเซล  
-เพื่อปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกที่ดีแกชุมชน
บุคลากรเทศบาลและ
บุคคลทั่วไป รวมใจ
รักษาสิง่แวดลอม และ
รวมชวยกันลดภาวะ
โลกรอน  

ทําการฝกอบรมและสาธิต
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ บุคลากร
เทศบาล บุคคลผูสนใจ 



26. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการถนนคนเดิน รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 1. เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผมี
อาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น  
2. เพื่อสงเสริมการคา
ขายและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

จัดหาพื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
สําหรับกิจกรรมการ
สงเสริมการคาขาย 

27. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียนใน
สังกัดใหมีความ
หลากหลายสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551  

พัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ 

28. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประกวดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนการศึกษา
ดีเดน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 - เพื่อกระตุนให
เทศบาลและ
สถานศึกษาได
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  

กองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดไดระดม
ความคิดการจัดทําแผน 
และการรวบรวมเอกสาร
ขอมูลตาง ๆ เพื่อสง
ประกวด  

29. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อใหมีหลักสูตรที่
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
และหลักสูตร
แกนกลาง  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พนักงานครูและบุคลากร
สนับสนุนการสอน 
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น  

30. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 - เพื่อใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลมี
ความกาวหนาเปนไป
ตามเกณฑ มาตรฐาน
และเขาสูระบบประกัน
คุณภาพ  
- เพื่อใหทราบจุดเดน
และจุดดอยในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด  

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

31. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(School Based 
Management) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000.00 - เพื่อสงเสริมใหชุมชน
ไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา  
- เพื่อใหบริการ
การศึกษากับชุมชน
อยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน  

1.สงเสริมอาชีพเด็กและ
เยาวชน  
2.พัฒนาแหลงเรียนรู
ใหบริการนักเรียนและ
ชุมชน  

32. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรมเยาวชน
นักเขียนจุดประกาย
ความใฝฝนเพาะเมล็ด
พันธุวรรณกรรม 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อปลูกฝงนิสัยรัก
การอานใหกับเยาวชน
และประชาชน  
- เพื่อใหนักเรียนมี
โอกาสไดรับความรู

นักเรียนที่เขารวมกจิกรรม
มีความตองการอาน
หนังสือมากขึ้น 



ใหมๆ ทักษะใหมๆ
ประสบการณในการ
คิดวิเคราะห 
สังเคราะหในการ
พัฒนาตนเอง ดาน
ทักษะการเขียน โดย
ไดรับ ประสบการณ
ตรงจากนักเขียนมือ
อาชีพ  

33. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ  

รายไดจัดเก็บเอง 146,170.00 เพื่ออบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ  

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สัมมนา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
เทศบาลเมืองบานไผ  

34. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูประวัติศาสตร 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อศึกษาและใหมี
ความรูในการเรียนรู
ประวัติศาสตร  
- เพื่อศึกษาแหลง
เรียนรูตาม
ประวัติศาสตร  

นักเรียนในเขตเทศบาลได
มีความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรมากขึ้น 

35. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพดานดนตร ี

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อใหนักเรียนใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน  
- เพื่อสงเสริม
ความสามารถดาน
ดนตรีใหแกนักเรียน  

1.จัดใหมีการฝกซอมการ
เลนดนตรีตามความถนัด 
2.จัดซื้อเคร่ืองดนตรี
สําหรับฝกซอมใหแก
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวน 50 คน  

36. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพดานศิลปะ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อใหนักเรียนใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน  
- เพื่อสงเสริม
ความสามารถดาน
ศิลปะใหแกนักเรียน  

จัดฝกอบรมใหความรูดาน
ศิลปะพรอมฝกปฏบิัต ิ
ใหแกนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ จํานวน  
50 คน  

37. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรือน(อปพร.)  

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อเสริมสราง
สนับสนุนให
คณะกรรมการ
บริหารงานกิจการ 
อปพร.และอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชนของ
เทศบาลมีความ
เขมแข็งและบทบาท
เพิ่มมากขึ้น  

จัดประชุมประชาคม  
อปพร. สังกัดศูนย อปพร. 
เทศบาลเมืองบานไผ 

38. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)  

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 ดําเนินการฝกอบรม
ทบทวนอปพร. ของ
เทศบาลเมืองบานไผใน
การปฏิบัติงานเปน
กําลังเสริมของ
เจาหนาที่ในการ

ฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  



ปองกันภัยฝายพล
เรือนในเขตพื้นที่  

39. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม
ทบทวน ยุวอปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อฟนฟูความรูใหแก
เยาวชนในการปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  

ทบทวนความรูใหแก
เยาวชนผูที่ผานการ
ฝกอบรม ยวุ อปพร. 

40. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 13,500.00 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในวัน
สถาปนา อปพร. เพื่อ
สงสริมการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.  

จัดกิจกรรมในวันที ่ 
22 มีนาคม ของทุกป 

41. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเผยแพรความรู
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชน/โรงเรียน  

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อรณรงคใหความรู
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแก
ประชาชนและนกัเรียน 

จัดเจาหนาที/่วิทยากร/ให
ความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเชน 
อัคคีภัย วาตภยั อุทกภยั
และภัย อื่น ๆ  

42. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล  
( ปใหม ตรุษจีน และ
สงกรานต )  

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุตาง ๆ ในชวง
เทศกาล  

ดําเนินการตั้งจุดตรวจ  
จุดบริการแกประชาชน
ในชวงเทศกาล 

43. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกซอมการ
ปองกันและแกไขปญหา
อัคคีภัย วาตภยั อุทกภยั  

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเตรียมพรอมแผน
ในการปฏิบัติงานใน
การรับสถานการณจาก
เหตุสาธารณภยัใน
พื้นที่  

ดําเนินการฝกซอมแผน
ปองกันเหตุ เชน อัคคีภยั 
วาตภยั อุทกภยั 

44. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาบนถนน
ทางเทาและการจราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงานของ
ชุมชุนและเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุภายในเขตเท
ศาล  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ ทั้ง 26 ชุมชน 

45. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางตีเสนจราจร
ถนนสายตางๆในเขต
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 เพื่อใหประชาชนเกิด
ความปอดภยัในการใช
รถและถนนลด
อุบัติเหต ุ 

ถนนสายตางๆ ในเขต
เทศบาล 

46. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภยัสถานที่
ราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 280,800.00 - เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยสินทางราชการ
ไมใหเกิดความเสียหาย
และสูญหาย  

จางเหมา/บุคคล/เอกชน 
ทําหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย สถานที่ราชการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  

47. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรม
อาสาสมัครเฝาระวังขจัด
ปญหาและการลวง
ละเมิดทางเพศตอเด็ก
และสตร ี

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อใหเด็กและสตรีใน
ชุมชนมีความปลอดภยั
ในชีวิต  

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ทั้ง 26 ชุมชน 

48. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางเหมาเวร
ยามดูแลศูนยบรกิาร
สาธารณสุขฯ เทศบาล
เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 79,200.00 เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยทรัพยสิน 
ของศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ 

จางเหมาเวรยามดูแล
ศูนยบริการสาธารณสุข 
จํานวน 1 คน 

49. ยุทธศาสตรที่ 1 การ โครงการขยายเขต รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 - เพื่ออํานวยความ ขยายเขตประปาตามถนน



พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

ประปาภายในเขต
เทศบาล 

สะดวกในการใช
น้ําประปาในเขตที่ไมมี
ระบบประปา  

และซอยตางๆ ทีย่ังไมมี
ระบบจําหนายประปา
ภายในเขตชุมชน 26 
ชุมชน 

50. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 - เพื่ออํานวยความ
สะดวกและปลอดภยั
แกประชาชนในการ
สัญจรในเวลากลางคืน  

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ตามถนนและซอยในเขต
เทศบาล 

51. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการคาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 33,600.00 - เพื่อเปนคาใชจายใน
การใชระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง  

คาใชจายระบบ
อินเตอรเน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ 2 แหง 

52. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเยาวชนสัมพันธ
เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 70,244.00 - เพื่อปลูกจิตสํานึก แก
เด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
จํานวน 50 คน 1 รุน  

53. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเสริมสรางสังคม
รีไซเคิลมุงสูโรงเรียน
ปลอดขยะ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานดานการ
จัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร  
(Zero Waste)  

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวน 2 แหง 

54. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการลด
คัดแยกขยะอันตรายใน
ครัวเรือนและสามารถ
ดําเนินการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนไดอยาง
ถูกตอง  
- เพื่อลดปริมาณขยะ
อันตรายชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

จัดกิจกรรมขยะพิษแลกไข
ในพื้นที่เขตเทศบาล 
เมืองบานไผ 

55. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการถนนสวยสะอาด
ภูมิทัศนงดงาม 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อเปนการปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนเจนจบทิศ
ใหเกิดความรมรื่น
สวยงาม ใหสอดคลอง
กับบานไผเปนเมืองนา
อยู  
- เพื่อปลูกจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอมและ
สรางวินัยในการทิ้ง
ขยะใหกบัเด็กและ
เยาวชน ผูคาในที่หรือ
ทางสาธารณะอาคาร
รานคาและเจาของรถ
โดยสาร  

สถาบันการศึกษา 
(โรงเรียนบานไผ โรงเรียน
บานไผประถมศึกษา 
โรงเรียนพระกุมารเยชู
โรงเรียนมหาไถศึกษา ผูคา
ในที่หรือทางสาธารณะ 
เจาของรถโดยสาร อาคาร
รานคามีการรักษาความ
สะอาดและการพัฒนาภูมิ
ทัศนใหมีความสวยงาม  

56. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน

โครงการขยะเงินขยะ
ทอง 

รายไดจัดเก็บเอง 77,569.00 1. เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยของ อปท.
เครือขายในการจัดเก็บ

อปท. เครอืขายจํานวน10 
แหง ที่นําขยะมูลฝอยมา
กําจัดรวมที่สถานีกาํจัด



เมืองนาอยู และการกาํจัดมูลฝอย
ของเทศบาลเมือง 
บานไผ  
2. เพื่อให อปท. 
เครือขายที่นําขยะมูล
ฝอยมากาํจัดรวมที่
สถานีกําจัดขยะฯ มี
การจัดการขยะรีไซเคิล
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล
เทศบาลเมืองบานไผมี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอง
นํามากาํจัดมีปริมาณลดลง 

57. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเมือง 

รายไดจัดเก็บเอง 54,074.00 - เพื่อสรางจิตสํานึก
ประชาชนใหมีสวนรวม
ในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเมือง  

จัดอบรมใหความรูและ 
จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

58. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

สนับสนุนโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอมและเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 298,560.00 1.เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดลอม
แบบครบวงจร  
2.เพื่อสรางรายได
ใหกับชุมชนจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย 
การปดกวาดถนนสาย
หลักในชุมชน และการ
เก็บขนขยะมูลฝอย  

ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

59. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการไผแสนกอ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อเปนการอนุรกัษไผ 
และการสรางจิตสํานกึ 
และปลูกฝง คานิยม 
ใหคนบานไผรักถิ่นฐาน
บานเกิด อนุรักษ การ
ฟนฟู และการสงเสริม
อาชีพแบบยั่งยืน  

สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ สวนสาธารณะ
บริเวณริมหวยจกิ หวย
ทราย เกาะกลางถนน 
สวนสุขภาพ เทศบาลฯ  
ที่วางเปลาของเทศบาล 
เมืองบานไผ  

60. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในการจัด
ระเบียบการจําหนาย
สินคาในตลาดจุดผอนผัน
หาบเรแผงลอย ฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 320,000.00 เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงานของ
ชุมชุนและเพื่อปองกัน 
อุบัติเหตุภายในเขตเท
ศาล  

ถนนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ 

61. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โคครงการเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไทองคราชัน 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ประจําป 2558 

รายไดจัดเก็บเอง 75,000.00 เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ

62. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอาํเภอบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปน
สาธารณประโยชนแก 
ประชาชนทั่วไป  

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมสาธารณ
ประโยชนฺ 

63. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน

โครงการพัฒนาภาษา
เพื่อสูประชาคมอาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อพัฒนาความพรอม
ใน การสื่อสารกบั
ประเทศในกลุม 

อบรมใหความรูการใช
ภาษาของประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน 



เมืองนาอยู ประชาคมอาเซียน  

64. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อโต
คอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
สําหรับครูผูสอน 

รายไดจัดเก็บเอง 21,200.00 เพื่อเปนหองเรียน
อิเล็กทรอนิกส ได
ศึกษาและเรียนรู ใน
การใช อิเล็กทรอนิกส
ใหทันสมัยยิ่งขึ้น และ
กาวสูประชาคม
อาเซียน สําหรับ
นักเรียนในระดับกอน 
วัยเรียน  

หองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

65. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อโปรแกรม
คลังขอสอบระบบ
มัลติมีเดียสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

รายไดจัดเก็บเอง 78,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
5 แหง 

66. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง
ขยายเสียงพรอม
ไมโครโฟนไรสาย 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเลก็ทรอนิกส 

หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
5 แหง 

67. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 65,800.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

68. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อกระดาน
อิเล็กทรอนิกสพรอม
ติดตั้งระบบไฟฟา/
สายสัญญาณ ฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 380,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

กระดานอิเล็กทรอนกิส
พรอมติดตั้งระบบไฟฟา/
สายสัญญาณ ฯ 

69. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร 

70. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดผง
หมึก (Inkjet Printer) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,400.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดผง
หมึก (Inkjet Printer) 

71. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 

รายไดจัดเก็บเอง 10,200.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องสํารองไฟฟา 

72. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) สําหรับเด็กปฐมวยั 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

73. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
มัลติมีเดียระบบ e-
Learning สําหรับครู
ปฐมวัย 

รายไดจัดเก็บเอง 95,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบมัลติมีเดียระบบ 
e-Learning สําหรับครู
ปฐมวัย 

74. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง

โครงการจัดซื้อไมคฑา รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน

ไมคฑา 



บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

อิเล็กทรอนิกส 

75. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ
นําสัญญาณภาพ VGA 

รายไดจัดเก็บเอง 11,000.00 เพื่อใชในโครงการ
หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณนําสัญญาณภาพ 
VGA 

76. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อสายสงน้ํา
ดับเพลิงชนิดผาใบ 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ ปฏบิัติงานใน
การดานการปองกันฯ 
และบริการประชาชน  

สายสงน้ําชนิดผาใบขอตอ
ของสายเปนทองเหลือง
ชนิดสวมเร็ว 

77. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 - เพื่อเปนการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ  
- ใหประชาชนไดสํานึก
และตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมึ
ตอพสกนิกรชาวไทย 

จัดกิจกรรมแมดีเดน, 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรต,ิจัดกิจกรรมถวาย
พระพร 

78. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและนอก
ประเทศ ของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง 
พนักงานจาง และครู
เทศบาล  

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 -เพิ่มพูนความรูให
พนักงานลูกจางและครู
เทศบาล มีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น  

จัดฝกอบรมสัมมนา ใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง
ประมาณ 300 คน และ
ทัศนศึกษา ดูงานนอก
สถานที ่ 

79. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเดน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 -เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏบิัติงาน โดย
ยกยองเชิดชูผูปฏิบัติด ี
ตั้งใจทํางาน เพื่อเปน
ตัวอยางใหแกผูอื่น
ปฏิบัติงาน  

มอบรางวัลใหแกผูมีผล
การปฏิบัติงานดีเดน 

80. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่ที่
ไมมีกระแสไฟฟา หรือ
แสงสวางไมเพียงพอ  

เปนเครื่องผลิตกระแสไฟ
ออก ทั้ง AC 220 โวลท
และ AC380 โวลท กําลัง 
ไฟฟาขาออกไมนอยกวา 
4KW 

81. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อโทรทัศน 
(LED TV) 

รายไดจัดเก็บเอง 14,000.00 -เพื่อใชติดตามขอมูล
ขาวสารเจาหนาที่
สํานักปลัดเทศบาล  

จัดซื้อโทรทัศน (LED TV) 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง 

82. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อปาย
ประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อเพิ่มชองทาง
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับประชาชนที่มา
ติดตองานไดรับทราบ
ขั้นตอนการบริการที่
ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว  

จัดซื้อปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส ขนาด 
60X300 เซนติเมตร 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
ณ ศูนยประชาสัมพันธ
สวนหนา 



83. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อโตะ
ประชุมพรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 -เพื่อใชงานในหอง
กิจการสภาฯ เพือ่
ประชุมปรึกษาหารือ
กรณีเร่ืองดวน  

จัดซื้อโตะประชุมพรอม
เกาอี้พรอมติดตั้ง จาํนวน 
16 ที่นั่ง 

84. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เปนการทํางานเชิงรุก
เพื่อรับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชน - เพื่อลด
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการ
บริการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ในพื้นที่  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ ทั้ง 26 ชุมชน 

85. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 - เพื่อสะดวกในการ
ติดตอราชการทั้ง
ภายในและภายนอก
เขตเทศบาล  

- จัดซื้อรถจักรยานยนต 
จํานวน 1 คัน ขนาด 120 
ซีซี 

86. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผ  

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการทั้ง 3 
คณะ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ของเทศบาล เปนไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  

จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบาน
ไผ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผ  

87. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

ครงการฝกอบรม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บานไผ  

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อฝกอบรมให
คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 
คณะ ไดรูแนวทางการ
ปฏิบัติระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง ลกูจาง 
คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลฯ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนฯ 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินฯ และผูที่มีสวน
เกี่ยวของ  

88. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรมใหความรู
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก
บุคลากรในองคกร 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณไอทีอื่นๆ  
- เพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณและ
ทักษะการใชโปรแกรม
พิวเตอรตางๆ  
- เพื่อใหมีความรูใน
การดูแลรักษาอุปกรณ
ไอท ีและสามารถแกไข
ปญหาการขัดของของ
อุปกรณไอท ี 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล/พนักงานครู
เทศบาลพนักงานจางตาม
ภารกิจลกูจางทุกประเภท  



89. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่1 
พรอมเครื่องพิมพ 

รายไดจัดเก็บเอง 26,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของฝาย
แผนงานและ
งบประมาณ / 
งานนิติการ  

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 
สําหรับ งานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอขนาด ไม
นอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 
2 เครื่อง จัดซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
จํานวน 2 เครื่อง  

90. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อกลอง
ดิจิตอล 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การถายภาพกจิกรรม 
โครงการตางๆ ของ
เทศบาลเมืองบานไผ  

จัดซื้อกลองดิจิตอล 
จํานวน 1 ชุด 

91. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อแฟลซก
ลองดิจิตอล 

รายไดจัดเก็บเอง 22,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การถายภาพกจิกรรม 
โครงการตางๆ ของ
เทศบาล  

จัดซื้อแฟลซ สําหรับกลอง
ดิจิตอล 

92. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อเลนส
กลองดิจิตอล 

รายไดจัดเก็บเอง 28,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การถายภาพกจิกรรม
โครงการตางๆ ของ
เทศบาล  

จัดซื้อเลนสกลองดิจิตอล 

93. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ
จอรับภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดทําขอมูลแผนที ่
ภาษีฯ  

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาดไมนอย
กวา 23 นิ้ว จํานวน 1 จอ 

94. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อตูเย็น 
ขนาด 5 คิวบิกฟุต 

รายไดจัดเก็บเอง 6,500.00 เพื่อใชสําหรับการแช
เย็นอาหารและน้ําดื่ม  

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 
เครื่อง 

95. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อโตะ
ทํางานพรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 19,500.00 เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใหเกิด
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  

จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้รอง
ประธานสภาเทศบาลเมือง
บานไผ จํานวน 1 ชุด 

96. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร ขนาด 15 
ลิ้นชัก 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 - เพื่อใชเก็บเอกสาร
ตางๆของชุมชนใหเปน
ระเบียบเรียบรอย  

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 
15 ลิ้นชัก  

97. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการสํารวจขอมูล
พื้นฐานชุมชนเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อจัดทําและสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชนภายใน เขต
เทศบาลและนํามา
วิเคราะหสภาพปญหา
ดานตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

ครัวเรือนในเขตเทศบาล 
ทั้ง 26 ชุมชน 

98. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองคกรภาค
ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 - เพื่อสรางความ
เขมแข็งของ 
คณะกรรมการชุมชน 
และองคกร อื่นใน
ชุมชนใหมีสวนรวมใน

จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและ คณะกรรมการ
กลุมสตรีแมบาน กลุม
องคกรอื่น ๆ ในเขต
เทศบาล  



การรวมคิดรวมทําใน
การพัฒนาทองถิ่นรวม
ไปถึงการรับทราบถึง 
ความเคลื่อนไหวและ
ภารกิจ กิจกรรมของ
เทศบาลอยางตอเนื่อง  

99. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรมเสริมสราง
ศักยภาพภาคชุมชนให
เขมแข็ง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อใหชุมชนสามารถ
มีการพัฒนาดาน
บริหารจัดการดาน
สังคม และเศรษฐกิจ
ของชุมชนนําไปสูความ
เปนอยูที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  

- จัดอบรมใหความรูใน
การพัฒนาดานบริหาร
จัดการ สังคม การเมือง
และเศรษฐกิจของชุมชน 
มีแผนในการดําเนินงาน  

100. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชน
แทนประธาน
คณะกรรมการชุมชนที่
ครบวาระ เสียชีวิต 
ลาออกยายถิ่นฐาน  
ในการดําเนินงาน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
ระหวางชุมชนกับ
เทศบาลในการพัฒนา
ทองถิ่นให
เจริญกาวหนาอยางมี
ประสิทธิภาพ  

-จัดใหมีการ เลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนแทนประธาน
คณะกรรมการชุมชน  
ที่ครบวาระ เสียชวีิต 
ลาออก ยายถิ่นฐาน ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง 
บานไผ  

101. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการฝกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนําคณะกรรมการ
ชุมชนและองคกร ในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

รายไดจัดเก็บเอง 126,445.00 -เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
อยางม ีสวนรวม
ภาครัฐและภาค
ประชาชนสรางเสริม
ภาวะ ผูนําในหลกั 
ธรรมาภิบาล (Good 
Governant) และ 
สรางเสริมการทํางาน
เปนทีมและความ
สามัคคีของ ประชาชน
ในทองถิ่น 

ชุมชนและองคกรสามารถ
กําหนดแผนการพัฒนา
ทองถิ่นอยางมีสวนรวม
และบริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาล ทําให
เกิดความรักความสามัคคี
ทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

102. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการเสริมสราง
พัฒนาประสิทธภิาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อเปนการ
ประสานงานถายโอน
งานจากสวนกลางสู
ทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพและเปน
การทํางานรวมกันใน
เชิงบูรณาการ  

- จัดประชุม อบรม 
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองบานไผ  

103. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภบิาล  

โครงการอุดหนุนบุญ
ประเพณ(ีบุญคุม) ทั้ง 26 
ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 215,000.00 - เพื่อสงเสริมบุญ
ประเพณีทองถิ่นของ
ชุมชน  

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดงานประเพณีบุญ
คุมของชุมชน 

104. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร

โครงการจัดการ
สิ่งแวดลอมแนวใหมแบบ

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อสรางเสริมการมี
สวนรวมในการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการ
แกนนํา 26 ชุมชนและ



จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

ชุมชนมีสวนรวม และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

ปญหาสิ่งแวดลอมของ
ภาคประชาชน  

ผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง 

105. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการหนาบาน นา
มอง 

รายไดจัดเก็บเอง 59,546.00 - เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรักษาความ
สะอาดบริเวณบานที่
อยูอาศยัของตนเอง  
– เพื่อสรางจติสํานึกที่
ดีในการรักษาความ
สะอาด โดยเริ่มจากที่
บาน สูชุมชนทองถิ่น  

1.จัดกจิกรรมรณรงครักษา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาล 2. จัดกิจกรรม
ประกวดชุมชนสะอาดหนา
บาน นามอง  

106. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการธนาคารขยะ รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกใหประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมใน
การลดและคัดแยกขยะ 
ณ แหลงกําเนิด  
- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดจาก
ขยะรีไซเคิลและเปน
การประสานความ
รวมมือของประชาชน
ในชุมชนรวมทั้งการ
สรางเครือขายในการ
ซื้อขายวัสดุรีไซเคิล  

- จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
ในเขตเทศบาล 

107. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการเรารักสัตวเลี้ยง รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 1. เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดที่เกิด จากสัตว
สูประชาชน  
2. เพื่อใหความรูแก
ประชาชนในการเล้ียง
สัตวที่ถูกตองตามหลกั
วิชาการ  
3. เพื่อลดจํานวนการ
เกิดโรคในสัตวเลี้ยง  

1.อบรมใหความรูแก
ประชาชน26 ชุมชน 
จํานวน 150 คน  
2.จัดกิจกรรมตางๆ โดยให
ประชาชนมีสวนรวมและ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิด
จากสัตวเลี้ยง  

108. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นอยาง
มีสวนรวม 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 -เพื่อใหชุมชนและทกุ
ภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น  

จัดทําประชาคมเมือง
รับทราบความตองการ
ประเด็นปญหารวมกับ
สวนราชการรฐัวิสาหกิจ 
เอกชน ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
เนนการมีสวนรวมของ  
ทุกภาคสวนและ
ดําเนินการจัดประชุม
องคกรที่เกี่ยวของในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ฯลฯ  

109. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย  
- เพื่อใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน 
- เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน  

ประชาชน ผูนําชุมชน 
ผูนํากลุมตางๆ ผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผ 
ขาราชการพนักงานลูกจาง 



110. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรมกฎหมาย
ดานสาธารณสุข 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 -เพื่อใหประชาชนมี
ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกบักฎหมาย
สาธารณสุขและการ
ดําเนินงานของ
พนักงานตาม กฎหมาย
สาธารณสุข  

ผูเขาอบรม ประกอบดวย 
แกนนําหรือผูนาํชุมชน 
ประชาชนทั่วไป จํานวน 
ประมาณ 100 คน  

111. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการอุดหนุนที่วาการ
อําเภอบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 -เพื่อสนับสนุน
งบประมาณตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําป 2558 และ
เปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ 
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
ทุกพระองค  

-สนบัสนุนงบประมาณ 
ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ 

112. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและวันทองถิ่น
ไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อเปนการระลกึถึง
ความสําคัญและความ
เปนมาของ อปท.
รูปแบบ "เทศบาล" 
และเปนการกระชบั
ความสัมพันธระหวาง
เทศบาลกับประชาชน
ใหดียิ่งขึ้น  

- จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ทุกวันที่ 24 เมษายน  
ของทุกป 

113. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตรและการ
จัดทําตัวชี้วัด 

รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 - เพื่อเปนการทบทวน
ยุทธศาสตรให
สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา 
แนวนโยบายและความ
ตองการของประชาชน 
- เพื่อเปนการจัดทํา
ตัวชี้วัด ที่สามารถทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุ
ยุทธศาสตรและ
วิสัยทัศน 

1 ครั้ง 

114. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ 
(Automatic Queue 
System)  

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 -เพื่อติดตั้ง ณ หอง
ศูนยบริการรับเรื่องราว
รองทุกข  

-จัดซื้อระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ (Automatic 
Queue System)  

115. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ,เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ  

จัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ  

116. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 18,000.00 เพื่อใหการติดตอ
ประสานงานสะดวก
และรวดเร็ว  

จัดซื้อเคร่ืองโทรสารแบบ
ใชกระดาษธรรมดา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ  



117. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่องวัด
ระยะเลเซอร 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อใหการคํานวณ
ขนาดปายโฆษณา
ตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตองและเปนธรรม  

คํานวณขนาดปายเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการจัดเก็บ
ภาษีไดถูกตองและเปน
ธรรม 

118. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคาร 
สํานักงานกองชาง งาน
ปองกันฯ งานเทศกิจฯ 
หองประชุมเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 เพื่อใหอาคาร
สํานักงานเทศบาลฯ มี
ความสะอาด  

เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บุคคล ภายนอกทําความ
สะอาดอาคาร สํานักงาน
กองชาง งานปองกันฯ 
งานเทศกิจฯ หองประชุม
เล็ก จํานวน 1 อัตรา 

119. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการติดตั้งประตู
เหล็กมวนเคลือบสี 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อติดตั้งประตูใหม
แทนของเดิมที่ชํารุด  

ติดตั้ง ประตูเหล็กมวน
เคลือบสี ระบบมือดึง 
ขนาดกวาง 3.65 เมตร 
ยาว 2.50 เมตร  

120. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 111,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 9.5 
ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง 

121. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเตน็ท รายไดจัดเก็บเอง 360,000.00 เพื่อใชในงานรัฐพิธีงาน
ประเพณีตางๆของ
เทศบาลและเพื่อ
บริการประชาชน  

จัดซื้อเตน็ท ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร  
จํานวน 30 หลัง 

122. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่องตั้ง
เวลาอัตโนมัติเสียงกริ่ง
โรงเรียนพรอมติดตั้ง 

รายไดจัดเก็บเอง 13,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องตั้ง
เวลาอัตโนมัติเสียงกริ่ง
โรงเรียน  

ติดตั้งเครื่องตั้งเวลา
อัตโนมัติเสียงกริ่งโรงเรียน
อาคารเรียน 4 ชั้น 

123. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อไมคลอยคู รายไดจัดเก็บเอง 3,600.00 เพื่อใชในการสื่อสาร
สําหรับการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ  

จัดซื้อไมคลอยคู สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 
จํานวน 1 ชุด 

124. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรพรอมเคร่ือง
ปริ้นเตอรเลเซอร 

รายไดจัดเก็บเอง 18,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  

จัดซื้อคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 เครื่อง  
- จัดซื้อเคร่ืองปริ้นเตอร
เลเซอร จํานวน 2 เครื่อง  

125. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมาฆาสัตว
ในโรงฆาสัตวมาตรฐาน 
เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 316,800.00 เพื่อเปนคาจางเหมา
แรงงานบุคคล เพื่อฆา
และชําแหละ สัตวใน
โรงฆาสัตวมาตรฐาน
เทศบาลเมืองบานไผ  

พนักงานฆาสัตวใน 
โรงฆาสัตว จาํนวน 4 คน 

126. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ

โครงการจางเหมา
บุคลากรทําความสะอาด
และดูแลเคร่ืองมือ
เครื่องใชใหปราศจากเชื้อ

รายไดจัดเก็บเอง 79,200.00 ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ 
มีบุคลากรพรอม
ใหบริการประชาชน  

ศูนยบริการฯผานเกณฑ
ประเมิน 



ประทับใจ ประจําศูนยบรกิารฯ 

127. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อสายสงน้ํา
ดับเพลิงพรอมหัวฉีด 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อใชลางตลาดสดทั้ง 
4 แหง และถนน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ  

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง
พรอมหัวฉีด 

128. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการซอมแซม 
ถังขอเกี่ยวรถเกบ็ขนขยะ 
มูลฝอย 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

ซอมแซมถังขอเกี่ยวรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย จาํนวน  
2 ถัง 

129. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางทําความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 79,200.00 - เพื่อใหอาคารกอง
สาธารณสุขฯมีความ
สะอาดและเกิดความ
ประทับใจตอ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ  

- จางบุคคลจํานวน 1 คน 
ทําความสะอาดอาคาร
กองสาธารณสุขฯ รวมถึง
หองสุขาทั้งหมด ในอาคาร
รวมพื้นที่ประมาณ 560 
ตรม. 

130. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

ปะผุรถขยะอัดทาย 
หมายเลขทะเบยีน 82-
8362 ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

ปะผุรถขยะอัดทาย 
หมายเลขทะเบยีน  
82-8362 ขอนแกน 

131. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการเมืองไผไอทีซิตี้ รายไดจัดเก็บเอง 165,000.00 -เพื่อบริการ
อินเตอรเน็ต และ
เผยแพรขอมูล ขาวสาร 
ทางเว็บไซตแก
ประชาชน ภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

-ติดตั้งอุปกรณระบบ
เชื่อมตอสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ระบบไฟฟา 
และอุปกรณ ที่เกี่ยวของ
พรอมติดตั้ง จํานวน  
15 จุด 

132. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการพัฒนา
ทองถิ่นในดานตางๆ  

จัดการประชุมติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา
ทองถิ่นตามหลักเกณฑ
ของตัวชี้วัด 

133. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการอุดหนุนศูนย
รวมขอมูลขาวสารการ
ซื้อ/การจางระดับอาํเภอ 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อใหมีสถานที่กลาง
ในการเปดซอง/รับซอง 
ตามระเบียบจัดหาพัสดุ
ฯ  

มีความโปรงใสในการ
จัดหาพัสดุฯ 

134. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 3 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อความสะดวกใน
การรับ-สง เด็กในฤดู
ฝน การรับ สงนักเรียน
มีความสะดวกมากขึ้น  

กอสรางถนนคอนกรีต
ขนาดกวาง 2 เมตร ตั้งแต
หนาประตูถึงอาคาร 
เด็กเล็ก 

135. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมาบริการ
รักษาความสะอาด 

รายไดจัดเก็บเอง 653,520.00 เพื่อจางพนักงาน
สําหรับทําความสะอาด
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาล ทั้ง 5 แหง  

จางเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด
สถานศึกษา 

136. ยุทธศาสตรที่ 3 การ โครงการกอสรางหองน้ํา รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อความสะดวกใน - กอสรางหองน้ําระหวาง



พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

ระหวางหองเด็กเล็ก 3 
และหองเด็กเล็ก 4 

การใชหองน้ํา  
- เพื่อใหมีหองน้ําใช
อยางเพียงพอ  

หองเด็กเล็ก 3 และ หอง
เด็กเล็ก 4 สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1 

137. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 - เพื่อระบายความรอน
ในโรงอาหาร  

- จัดซื้อพัดลมติดผนัง
เสนผาศูนยกลาง ขนาด 
20 นิ้ว จาํนวน 6 เครื่อง 

138. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร 15 ชอง 

รายไดจัดเก็บเอง 7,000.00 - เพื่อสําหรับใชจัดเก็บ
เอกสารใหเปนระเบียบ
เรียบรอย คนหางาย  

- จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
15 ชอง จํานวน 2 หลัง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ 

139. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ
นักเรียนพรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่ง
เรียนอยางเพียงพอ  

- จัดซื้อโตะนักเรียนพรอม
เกาอี้จํานวน 30 ชุด 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ 

140. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อตูกระจก
บานเลื่อน 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 - เพื่อสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณการสอนและ
เอกสารใหเปนระเบียบ 

- จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 
จํานวน 4 หลัง สําหรับ
ศูนย 

141. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน พรอมติดตั้ง 

รายไดจัดเก็บเอง 74,000.00 - เพื่อใชสําหรับลด
อุณหภูมิความรอน
ภายในหองสมุด - เพื่อ
เพิ่มบรรยากาศให
เหมาะสมกับการอาน
หนังสือ  

- จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู เบอร 5 มีระบบฟอก
อากาศ จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับหองสมุดเทศบาล
เมืองบานไผ 

142. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้ 
นักเรียน ขาเหลก็ 

รายไดจัดเก็บเอง 96,000.00 - เพื่อรองรับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น - 
เพื่อใชทดแทนของเกา
ที่ชํารุด  

- จัดซื้อโตะ-เกาอี้ นักเรียน
ขาเหล็ก จํานวน 80 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานไผ 

143. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ
อาหารพรอมเกาอี้
สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อใหนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมมีที่นั่ง
รับประทานอยาง
เพียงพอและเหมาะสม  

- จัดซื้อโตะอาหารพรอม
เกาอี้สําหรับนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
จํานวน 20 ชุด 

144. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อพัดลมไอ
น้ําแบบตั้งพื้น 

รายไดจัดเก็บเอง 34,000.00 - เพื่อใชระบายอากาศ
และลดอุณหภูมิความ
รอน  

- จัดซื้อพัดลมไอน้ําแบบ
ตั้งพื้นจํานวน 5 เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
เมืองบานไผ 

145. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการกอสรางหอง
สวมคร ู

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกคณะครู 
และผูปกครอง  

- กอสรางหองสวมครู
ดานหลังหองเด็กเล็ก 3 
ขนาดกวาง 1.60 ม.ยาว 
1.60 ม. ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1 จํานวน 1 หอง 



146. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมไผทอง เปนศูนย
ผูสูงอายุ เทศบาลเมือง
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อใหมีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรมของ
ผูสูงอาย ุ-เพื่อใหมี
สถานที่ปฏิบัติงานของ
ชมรมผูสูงอายุและ
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอาย ุ 

ปรับปรุงหองประชุมไผ
ทองเปนศูนยผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวน 1 แหง 

147. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 - เพื่อปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีฯ ให
สมบูรณ  
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินได
ถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน  

148. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการเพิ่มและ
ปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการระบบการให
ขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย รวดเร็ว ครบ
วงจรและทั่วถึงแก
ประชาชน  
- เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอร สามารถ
ใชขอมูลและทรัพยากร
รวมกันไดสามารถ
ครอบคลุมการใชงาน
ทุกกองทั้งระบบใชสาย
และไรสาย  

เพิ่มและปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ตใชสายและไร
สาย  

149. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม 
ผลงานของเทศบาลและ
ประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 460,000.00 -เพื่อเผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
เทศบาล -เพื่อ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารกิจกรรม ของ
เทศบาล - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
แผนงานจัดกิจกรรม
ตางๆใหหนวยงานฯลฯ 

- จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ แผนปลวิ 
วารสาร จุลสาร รายงาน
ผลการดําเนินงาน ของ
เทศบาลฯ ปฏิทิน วีดีทัศน
เทศบาลฯ ฯลฯ เพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธให
หนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมไป
ถึงประชาชนทั่วไปทราบ  

150. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อการบริการขอมูล
ขาวสารสารสนเทศของ
หนวยงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสาร  

- พัฒนาเว็บไซตเพื่อการ
บริการขอมูลขาวสาร
สารสนเทศของเทศบาลฯ 

151. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดสาํนักงาน
และรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 604,800.00 -เพื่อใหอาคาร
สํานักงาน เทศบาล
และอาคารหอประชุม 
เอนกประสงคใหมี
ความสะอาด และ
ปลอดภัย  

-จางเหมาทําความสะอาด
อาคารและรักษาความ
ปลอดภัย 

152. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ

โครงการจัดซื้อชุดแมขาย
เครื่องสงสัญญาณพรอม

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูล ขาวสารทาง

หอกระจายขาวแบบ 
ไรสาย 



ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

ติดตั้ง ทองถิ่นและขาวสาร  
ที่เปนประโยชนอยาง
ครอบคลุม และทั่วถึง  

153. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อชุดลูกขาย
เครื่องรับสัญญาณพรอม
ติดตั้ง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,720,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูล ขาวสารทาง
ทองถิ่นและขาวสาร  
ที่เปนประโยชนอยาง
ครอบคลุม และทั่วถึง  

หอกระจายขาวแบบ 
ไรสาย 

154. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเสา
อากาศสามเหลีย่มพรอม
ติดตั้ง 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูล ขาวสารทาง
ทองถิ่นและขาวสาร  
ที่เปนประโยชนอยาง
ครอบคลุม และทั่วถึง  

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง 

155. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูล ขาวสารทาง
ทองถิ่นและขาวสาร  
ที่เปนประโยชนอยาง
ครอบคลุม และทั่วถึง  

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง 

156. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานดานการ 
บริหารจัดการระบบ
เครือขาย บริการ
อินเตอรเน็ต  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล 

157. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ีฐานทรัพยากร
ทองถิ่น สนอง
พระราชดําริโดยเทศบาล
เมืองบานไผ (ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ. เทศบาลเมือง
บานไผ)  

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
2. จัดตั้ง "ศูนยอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น เทศบาลเมือง
บานไผ"  

จัดตั้ง ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรทองถิ่น 
เทศบาลเมืองบานไผ 
ดําเนินการ 4 กิจกรรม  
มีฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

158. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการคายพัฒนา
ศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนกาวสู
ประชาคมอาเซียน  

รายไดจัดเก็บเอง 86,639.00 เพื่อจัดกิจกรรมเขา
คายพัฒนาศักยภาพ
ผูนําใหกับ
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน  

นักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

159. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ดานการศึกษา  

จัดกิจกรรมแขงขันทกัษะ
ทางวิชาการ โรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

160. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการเขาคายฝกซอม
กีฬานักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะดาน
กีฬาและสรางความ
สามัคคีภายในทีม  

จัดการเขาคายฝกซอม
กีฬาใหแกนกัเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ ใน
การเขารวมแขงขันกีฬา
นักเรียน อปท.ระดับภาค 

161. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการแขงขันกีฬา รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อใหนักเรียนเขารวม การนํานักกีฬาตัวแทนของ



สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

นักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แขงขันกีฬานักเรียน  เทศบาลเมืองบานไผเขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียน 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 1 ครั้ง 

162. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 
(บุญกุมขาวใหญ) 

รายไดจัดเก็บเอง 102,473.00 เพื่อสงเสริมการเลน
กีฬา  

จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 

163. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอบรมกติกาการ
แขงขันฟุตบอล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อใหเยาวชน 
ประชาชนรูกฎ กติกา 
การแขงขันกีฬา 
ฟุตบอล  

การจัดอบรมใหความรู
กติกาการแขงขันฟุตบอล 
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชน 

164. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อสงเสริมทักษะดาน
การเลนกีฬาใหแก
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  

จัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัด
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

165. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสงเสริมการเลน
กีฬาฟุตบอล ใหแก
เยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไป  

สงเสริมการเลนกีฬา
ฟุตบอล ใหแกเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป 

166. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงเสริมกีฬา
และนันทนาการพนักงาน
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อสงเสริมให
พนักงานเทศบาลได
ออกกาํลังกาย  
- เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางพนกังาน  

จัดกิจกรรมการออกกําลัง
กายและกิจกรรม
นันทนาการ ใหแก
พนักงานเทศบาล 
เมืองบานไผ 

167. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาลเขารวมแขงขัน
กีฬา 

รายไดจัดเก็บเอง 19,602.00 เพื่อสงเสริมการแขงขัน
กีฬารวมกับหนวยงาน
อื่น ๆ  

การสงพนักงานครู 
พนักงานเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬากับหนวยงาน
อื่น ๆ 

168. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 เพื่อสงเสริมนักเรียน
ระดับปฐมวัยและ
อนุบาล ในการแขงขัน
กีฬา  

จัดการแขงขันกีฬาใหแก
นักเรียนระดับปฐมวัยและ
อนุบาล ในเขตเทศบาล
เมือบานไผ 

169. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันไทคัพ
มหกรรมกีฬาทองถิ่นแหง
ประเทศไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อสงเสริมการแขงขัน
กีฬา  

การสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันไทคัพมหกรรมกีฬา
ทองถิ่นแหงประเทศไทย 

170. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 4,064,000.00 เพื่อชวยเหลือนกัเรียน
ที่มีปญหาดาน
โภชนาการและ ขาด
แคลนอาหารกลางวัน  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่6 

171. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แหง สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,172,000.00 เพื่อชวยเหลือนกัเรียน
ที่มีปญหาดาน
โภชนาการและ ขาด
แคลนอาหารกลางวัน  

ดําเนินการจัดหาอาหาร
กลางวันใหแกเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
293 คน 

172. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพป. 

รายไดจัดเก็บเอง 6,472,000.00 เพื่อชวยเหลือนกัเรียน
ที่มีปญหาดาน

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพป.จํานวน 8 โรงเรียน 



สูอาเซียน  โภชนาการและ ขาด
แคลนอาหารกลางวัน  

จํานวนนกัเรียน 1,618 
คน 

173. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 1,617,905.16 เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหแกนักเรียน  

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ใหแกนักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 2 แหง 
จํานวนนกัเรียน 837 คน 

174. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพป. 

รายไดจัดเก็บเอง 2,944,760.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหแกนักเรียน  

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ใหแกนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพป.ทั้ง 8 แหง 
จํานวนนกัเรียน 1,618 
คน 

175. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมือง 
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 680,485.60 เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหแกเด็กเล็ก  

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล ทั้ง 3 
แหง จํานวน 293 คน 

176. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอนุรักษและ
ฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่ออนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมการแตงกาย 

สงเสริมการอนุรักษการ
แตงกายผาไทยของอีสาน 

177. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแหงชาต ิ

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแหงชาต ิ 

จัดกิจกรรมในงานฉลอง
วันเด็กแหงชาต ิ

178. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี ภาคฤดู
รอน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนใชเวลาวาง
ในการ ศึกษาธรรมะ  

จัดกิจกรรมการบรรพชา
สามเณร/จารณ ีภาคฤดู
รอนใหแกเด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลเมือง 
บานไผ 

179. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 210,000.00 เพื่อการทํานุบาํรุง
ศาสนาใหเจริญและคง
อยูสืบไป  

- อุดหนุนเงินงบประมาณ
ใหแกวัดที่ตั้งอยูในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ
จํานวน 9 แหง 

180. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

เงินอุดหนุนวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น  

จายเปนเงินอุดหนุน  
1.งานประเพณีกินเจ 
(พุทธญาณฯ)  
2.งานทอดกฐิน  
3.งานประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมฯ  
(สมาคมปุงเกากง-มา) 

181. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาหองสมุด 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนใหเปนสถานที่
คนควาหาความรูใหดี
ขึ้นกวาเดิม  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ทั้ง 2 แหง 

182. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยความ
รวมมือระหวางสถาบัน
พัฒนา-ทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กับเทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อพัฒนาพนักงานครู
ใหมีความรู ความ
เขาใจ เทคนิควิธีการ
สอน การผลิต
นวัตกรรมและกจิกรรม
การเรียนรู เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

พนักงานครูและบุคลากร
สนับสนุนการสอน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ  

183. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการบัณฑิตนอย รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน - เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก



สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  

เล็ก1, 2, 3  
- นักเรียนระดับอนุบาล 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 
2 แหง  
- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลบานไผที่
ไดจบหลักสูตรแตละ
ระดับชั้น 

184. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอบรมครูและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 399,045.00 - เพื่อสงเสริมให
พนักงานครูไดพัฒนา
ตนเอง  
- เพื่อการแลกเปลีย่น
เรียนรู  

- จัดอบรมและเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานใหแก
พนักงานครูโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

185. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการประกวดสื่อการ
เรียนการสอน 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 - เพื่อสงเสริมใหคณะ
ครูไดพัฒนาความคิด
ริเร่ิม สรางสรรค ใน
การผลิตส่ือการเรียน
การสอน  
- เพื่อสงเสริมขวัญและ
กําลังใจใหแกคณะคร ู
ที่มีผลงานดีเดน  

- พนักงานครูของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 5 
แหง รวมผลิตสื่อการเรียน
การสอน ทั้งระดับปฐมวยั, 
ระดับอนุบาล และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 
กลุมสาระการเรียนรู เพือ่
สงเขาประกวด 

186. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการวิเคราะหและ
สรางขอสอบที่เนนการ
คิดวิเคราะหและ
สังเคราะห 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 - เพื่อฝกอบรมครูและ
บุคลากรสนับสนุนการ
สอน ใหมีความรูและ
ทักษะกระบวนการ
เกี่ยวกบั  
1. วิเคราะหขอสอบที่
เนนการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห  
2. สรางขอสอบที่เนน
การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะห  

- พนักงานครูและบุคลากร 
สนับสนุนการสอน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ  
1. คนหาและวิเคราะห
ขอสอบที่เนนการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหได
ไมนอยกวา 50 ขอ  
2. สรางขอสอบที่เนนการ
คิดวิเคราะหและ
สังเคราะหที่มีคุณภาพได
ไมนอยกวา 30 ขอ 

187. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจางครูสอน
ชาวตางชาต ิ

รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 - เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ความรูและ
ประสบการณการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
จากเจาของภาษา
โดยตรง  
- เพื่อใหนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

จางครูสอนชาวตางชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) จํานวน  
1 คน 

188. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผูเรียนสูมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สพป.และ สช. 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณภาพในการเรียนรู 

จายเงินอุดหนุนให
โรงเรียน  
- ร.ร.สังกัด สพป.เขต 2 
จ.ขก.จํานวน 8 แหง  
- ร.ร.สังกัด สช. จํานวน 1 
แหง 

189. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการซอมแซมอาคาร รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 - เพื่อใหอาคารเรียนมี - จายเปนคาใชจายในการ



สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ 

สภาพที่ดีใชการได  
- เพื่อสรางบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรู - 
เพื่อปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น  

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ  
ทั้ง 2 แหง 

190. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงเสริมกิจกรรม
รักการอาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อพัฒนาใหนักเรียน
อานออกเขียนไดคลอง  

- จายเปนคาใชจายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการ
อาน ใหแกโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผที่
ไดรับคัดเลือก  
จํานวน 1 แหง 

191. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติดาน
เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง
กอนเขาประถมศกึษาปที ่
1ตามนโยบายรัฐบาล
ดานเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2557-2559) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อใหเด็กปฐมวัย
ไดรับการพัฒนาทั้ง 4 
ดาน  
- เพื่อสงเสริมความรู 
ความสามารถในการ
กระบวนการ จัดการ
เรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย 

- จัดอบรมพนักงานคร,ู 
ครูผูดูแลเด็ก, ผูดูแลเด็ก, 
บุคลากรสนับสนุนการ
สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

192. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาชีวิตครอบครัว
ศึกษาในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่มีคุณภาพ - 
เพื่อสงเสริมนักเรียนให
มีความตระหนักในการ
ใชชีวิตอยางปลอดภัย
และมีความสุข  

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ชีวิตครอบครัวศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

193. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนา
ขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 156,000.00 เพื่อใหพนักงานครูได
พัฒนาความรู 
ความสามารถโดยการ
เขารับการฝกอบรม  

พนักงานครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 
ทั้ง 2 แหง 

194. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 46,000.00 - เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็กไดรับการ
พัฒนาความรูวาม
สามารถโดยการเขารับ
การฝกอบรม  

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3 ศูนย 

195. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอบานไผ  

จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สําหรับ อบต. จํานวน 9 
แหง เทศบาล จาํนวน 2 
แหง ในเขตอําเภอบานไผ 

196. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแขงขันวิ่งมินิ
มาราธอน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลัง
กายเพือ่สุขภาพดวยวิถี
ธรรมชาต ิ 

จัดการแขงขันวิ่ง 
มินิมาราธอนสาํหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

197. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอบรมพัฒนา
นักเรียนสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ประจาํป 
2558 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อทบทวนและตอ
ยอดความรูนักเรียน
ไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ สามารถสอบ
ผานเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนให

อุดหนุนงบประมาณให
โรงเรียนบานไผ 



มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  

198. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการเงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ 
(อสม.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมวัน  
อสม.  

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ (อสม.) 

199. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคติดตอใน
สัตว 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อพัฒนาและฟนฟู
ความรูอาสาสมัครปศุ
สัตวเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบา โรคปากและ
เทาเปอย โรคไขหวัด
นก ฯลฯ  
- เพื่อใหสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมสัตวที่เปน
พาหะของโรคพิษสุนัข
บา ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และยาคุมกาํเนิด  

1.อบรมฟนฟูอาสาสมัคร
ปศุสัตว จํานวน 52 คน  
2. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
เชนสุนัข แมว ไดรับการ
ฉีดวคัซีนโรคพิษสุนัขบา
และยาคุมกาํเนิด 

200. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการชาวบานไผ
ปลอดภัยบรโิภค (ดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใหประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบานไผมีความรู
เกี่ยวกบัการเลือกใช
ผลิตภัณฑดานสุขภาพ
ไดอยางถูกตอง เชน 
อาหาร เครื่องสําอางค
และยา  

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

201. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ
(อสม.) และทัศนศึกษาดู
งาน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม.  

อสม. จํานวน 215 คน 

202. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอบรมใหความรู
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก
ประชาชนในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร  
- เพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณและ
ทักษะการใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ  

จัดการฝกอบรมใหความรู
ดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแกประชาชน 

203. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัย อนามยั 
สิ่งแวดลอมที่ดี 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อพัฒนาสถาน
ประกอบการใหมีระบบ
จัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ดี -เพื่อ
สรางจิตสํานึกให
ผูประกอบการไดมีสวน
รวมในการดูแลและ
จัดการดานสิ่งแวดลอม 

- สถานประกอบกิจการ
โรงงานเฟอรนิเจอรและ
โรงงานที่เกี่ยวกับการ
ประดิษฐไมภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

204. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางผิว
จราจร ค.ส.ล. ซอยสมาน
มิตร ชวงที่ 2 (ชุมชน
คลองชลประทาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 225,000.00 เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ใหมีสภาพพรอมใชงาน
ได  

- ทําการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก
โครงการเดิมไปทางทิศ
เหนือ หนา 0.15 ม.  
กวาง 2.50 ม. ยาว
ประมาณ 159.00 ม.  



พื้นทางเดิมบดอัดแนน
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 397.50 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ  

205. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ซอยภูกันทอง 
(ชุมชนเจาเงาะ) 

รายไดจัดเก็บเอง 566,000.00 - เพื่อกอสรางราง
ระบายน้าํใหได
มาตรฐาน และเพื่อ
แกไขปญหาน้าํทวมขัง
และทําการระบายน้ํา
ไดดี  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ซอยภูกันทอง 
โดยเริ่มจากถนนแจงสนิท
ไปทางทิศใต ทอ ค.ส.ล. 
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 
0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ10.00 ม. ความยาว
ทอรวมบอพกัทั้งสองขาง
ประมาณ 238.00 ม.  

206. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
เชื่อมถนนบานเกิ้ง ซอย 
19 เชื่อมเอี่ยมไพบูลย
(ชุมชนปอบิด) 

รายไดจัดเก็บเอง 779,000.00 - เพื่อกอสรางราง
ระบายน้าํใหได
มาตรฐานและเพื่อ
แกไขปญหาน้าํทวมขัง
และทําการระบายน้ํา
ไดดี  

-ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนน
บานเกิ้งซอย 19 เชื่อม
ถนนเอี่ยมไพบูลย โดยเริ่ม
จากถนนบานเกิ้งซอย 19 
ไปทางทิศเหนือถึงถนน
เอี่ยมไพบูลย ทาํการ
กอสรางทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 ม. บอพกั ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ
รวมบอพักทั้งสองขางยาว
ประมาณ 326.00 ม. 

207. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
แจงสนิทซอย 3(ชุมชน
กกแดง) 

รายไดจัดเก็บเอง 419,000.00 เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง  

-โดยกอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนแจงสนิทซอย 
3 ฝงตะวันออกโดยเริ่ม
จากถนนแจงสนิทไปทาง
ใต กอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ขนาด 
Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10 ม. พรอมราง
วีค.ส.ล. ความยาวบอพัก 
ยาวประมาณ 176.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

208. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง 
ซอย 1 

รายไดจัดเก็บเอง 196,000.00 เพื่อทําการกอสรางผิว
จราจรใหไดมาตรฐาน 
ประชาชนไดใชถนน
อยางปลอดภัย  

- โดยกอสรางเริ่มจากถนน
ศรีบุญเรืองไปทางทิศ
ตะวันตกผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 ม. กวาง 2.50 
ม.ความยาวประมาณ 
138.00 ม. หรือพื้นที่ ค.
ส.ล.ไมนอยกวา 345.00 
ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัด
แนนไหลทางลูกรังกวาง
ตามสภาพ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล



กําหนด 

209. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนน ค.ส.ล.ซอย
แยกซอยขาราชการ ดาน
ทิศตะวันตก (ชุมชนเจา
เงาะ) 

รายไดจัดเก็บเอง 75,000.00 - เพื่อใหประชาชนได
ใชถนนอยางปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร ผาน ไป-มา  

ประชาชนไดรับประโยชน
ในการสัญจรผาน ไป-มา 

210. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล.พรอมพรอมราง
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
เชื่อมถนนโพธิ์ชยั
มิตรภาพ ซอย 1 ถนน
โพธิ์ชยัมิตรภาพ ซอย 2 

รายไดจัดเก็บเอง 402,000.00 เพื่อทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล.พรอมทอ
ระบายน้าํ เพื่อให
ระบบระบายน้ําดียิ่งขึ้น 

-ทําการกอสรางถนน ค.
ส.ล.พรอมรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยูโดยเริ่มจาก
ถนนโพธิ์ชยัมิตรภาพ ซอย 
1 ไปทางทิศตะวันออกผวิ
จราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กวางประมาณ 2.00 
เมตร ความยาวประมาณ 
65.00 เมตรหรือพื้นที ่ค.
ส.ล.ไมนอยกวา130.00 
ตร.ม.พื้นทางเดิมบดอัด
แนนพรอมกอสรางราง
ระบายน้าํ ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 - 0.50 เมตร 
พรอมฝาปด ค.ส.ล.รวม
ความยาวรางระบายน้ําทั้ง
สองขางประมาณ 230.00 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

211. ยทุธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล.ซอยแยกถนนทอง
ประเสริฐ ซอย 13 ดาน
ทิศตะวันตก 

รายไดจัดเก็บเอง 354,000.00 เพื่อทําการกอสรางผิว
จราจรใหไดมาตรฐาน  

- ทําการกอสราง ถนน  
ค.ส.ล.โดยเริ่มจากถนน
ทองประเสริฐ ซอย 13 ไป
ทางทิศตะวันตกผิวจราจร 
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กวาง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 146.00 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 584.00 ตร.ม.พื้นที่
ทางลูกรังบดอัดแนนหนา 
0.20 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

212. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
เจริญสุข 3 

รายไดจัดเก็บเอง 2,992,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ําและ
แกไขปญหาน้าํทวมขัง  

ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนเจริญสุข3 
โดยเริ่มจากถนนโนนสวาง
ไปทางทิศตะวันออก ทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.อัดแรง
ชั้น 3 ขนาดØ 0.40 ม. 
บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ 
10.00 ม. พรอมรางว ีค.
ส.ล. ความยาวรวมบอพัก
ทั้งสองขางยาวประมาณ 



440.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

213. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบาํบัดน้ํา
เสีย ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 5,980,620.00 เพื่อรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียจากชุมชนกอน
ปลอยลงสู แหลงน้ํา
สาธารณะ  

- กอสรางระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียและ
กอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียที่มีมาตรฐาน 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

214. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอย 5 
บานพักชมรมขาราชการ 
-บํานาญ (ชุมชนยิ่งยง) 

รายไดจัดเก็บเอง 442,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. โดยเริ่ม
จากซอยยิ่งยง บานพัก
ขาราชการบํานาญจนสุด
ซอย กอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 ม. บอพกั ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10.00 ม.รางวี 
ค.ส.ล.พรอมทอลอด 2 จุด 
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 ม. ยาว 6.00 ม. 
ความยาวทอรวมบอพกั
ยาวรวมประมาณ 185.00 
ม. รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

215. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอยยิ่ง
ยง - อุตรนคร(ชุมชนยิ่ง
ยง) 

รายไดจัดเก็บเอง 360,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหา น้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. อัดแรง
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. 
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10.00 ม. รางวี ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพกั
ยาวประมาณ151.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

216. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. ซอยประปา 3 สวน
แยก(ชุมชนประปา) 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ถนนใหไดมาตรฐาน 
ประชาชนไดใชถนน
อยางปลอดภัยและเปน
การแกไขปญหาจราจร 

-กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกวางเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวประมาณ 
58.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 174.00 ตร.ม.  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

217. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
กาวหนาพัฒนา 

รายไดจัดเก็บเอง 510,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอย
กาวหนาพัฒนา โดยเริ่ม
จากซอยเชื่อมซอยประปา 
1 - ซอยแกวทรานีไปทาง
ทิศตะวันออก ทอระบาย
น้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 
ขนาด Ø 0.40 ม. บอพกั 
ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 



เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพกัทั้ง
สองขางยาวประมาณ 
215.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามที่ทาง
เทศบาลกําหนด 

218. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางราง
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
ประพัทธบาํรุง เชื่อม
ตลาด 2 (ขางรานทวีชัย) 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและแกไข
ปญหา น้าํทวมขัง  

โดยทําการวางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.30 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 
0.30 เมตร รายละเอยีด 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

219. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
เชื่อมถนนแจงสนิท  
ซอย 1 (ถนนเขาสพป. 
ขอนแกน เขต 2 )  

รายไดจัดเก็บเอง 686,375.10 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและแกไข
ปญหา น้าํทวมขัง  

-ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3
ขนาด Ø 0.40 ม. บอพกั 
ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวประมาณ 35.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

220. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. และรางระบายน้าํ 
ซอยแยกซอยอุตรนคร 
(หมูบานโชคชัย 1) (ชวง
ที่ 4) 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและแกไข
ปญหา น้ําทวมขังและ
ถนนที่ไดมาตรฐาน  

-ทําการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.โดยเริ่มจากซอย
อุตรนครไปทางทิศ
ตะวันตกผิวจราจรหนา 
0.15 ม.กวาง 3.50 ม. 
ความยาวประมาณ 20.00 
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
70.00 ตารางเมตร พื้น
ทางเดิมบดอัดแนน พรอม
กอสรางรางยู ค.ส.ล.ขนาด
กวาง0.30 ม. ลึก 0.30 -
0.50 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

221. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
สุมนามัย 

รายไดจัดเก็บเอง 188,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหา น้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. โดยเริ่ม
จากถนนเลียบทางรถไฟไป
ทางทิศตะวันตกเชื่อมกับ
ทางระบายน้าํเดิม เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการ
กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย โดย
ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น3 
ขนาดเสน ผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร บอพกั ค.ส.ล.
ทุกระยะ10.00 เมตร 
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวทอรวมบอพักยาว
ประมาณ 54.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ



แปลนที่เทศบาลกําหนด 

222. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ถนน
แจงสนิท(ขางน้ําแข็งไทย
สมัย) 

รายไดจัดเก็บเอง 142,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหา น้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

- ทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. โดยเริ่ม
จากทอลอดถนนแจงสนิท
เดิม(ขางรานน้ําแข็งไทย
สมัย) ไปทางทิศใต เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการ
กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท ขาง
น้ําแข็งไทยสมัย โดยทํา
การกอสรางทอระบายน้าํ 
ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง1.00 
เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ 10.00 เมตร ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพกั 
ยาวประมาณ 15.00 เมตร 
รายละเอียด ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

223. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
บานเกิ้ง 17 ซอยที่ 1 

รายไดจัดเก็บเอง 454,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

-ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก
บานเกิ้งซอย 17 ไปดาน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 57 
ถึงถนนโพธิ์กลางเพื่อจาย
เปนคาดําเนินการกอสราง
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
บานเกิ้งซอย 17 แยกที ่1 
โดยทําการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.อัดแรง 
ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร บอพัก ค.ส.ล.  
ทุกระยะ 10.00 เมตร 
พรอมรางว ีค.ส.ล.  
ความยาว ทอรวมบอพัก 
ยาวประมาณ 190.00 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

224. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล.ซอยแยกซอยสม
ประสงคซอย 5 (ดานทิศ
ตะวันออก) 

รายไดจัดเก็บเอง 125,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ผิวจราจรใหได
มาตรฐาน ประชาชน
ไดใชถนนอยาง
ปลอดภัยและเปนการ
แกไข ปญหาจราจร  

-เพื่อทําการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสม
ประสงคซอย 5 (ดานทิศ
ตะวันออก) โดยเริ่มจาก
ซอยสมประสงคซอย 5 
ปทางทิศตะวันออก (ซอย
ตัน)เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกซอยสมประสงคซอย 
5 (ดานทิศตะวันออก) 
กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กวาง 
3.00 เมตร ความยาว



ประมาณ 74.00 เมตร 
หรือ พื้นที ่ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 222.00 ตารางเมตร 
พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหล
ทางลูกรังตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

225. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํซอยเสรี
มอเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 632,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ทอระบายน้าํใหได
มาตรฐาน เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและ
ทําการระบายน้าํไดดี
ขึ้น  

- โดยเริ่มจากถนนแจง
สนิท บานไผ - บรบือ ไป
ทางทิศใต ถึงลําหวยทราย 
เพื่อจายเปนคาดาํเนินการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.
ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร โดย
ทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร บอพกั ค.ส.ล. 
ทุกระยะ10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล.ความ
ยาวทอรวมบอพัก ยาว
ประมาณ 265.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

226. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล.ซอยแยกถนน
สุขาภิบาล 2 (ดานทิศ
ตะวันตก - ซอยริมธาร) 

รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ผิวจราจรใหได
มาตรฐาน ประชาชน
ไดใชถนนอยาง
ปลอดภัยและเปนการ 
แกไขปญหาจราจร  

- โดยเริ่มจากถนน
สุขาภิบาล 2 ไปทางทิศ
ตะวันตก(ซอยตัน) เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนสุขาภบิาล 2 
(ดานทิศตะวันตกซอยริม
ธาร) กอสรางผิวจราจร ค.
ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง 
3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 65.00 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 195.00 ตารางเมตร 
พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหล
ทางลูกรังกวางตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

227. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 
ชุมชนโนนสะอาด 

รายไดจัดเก็บเอง 371,000.00 - เพื่อทําการกอสราง
ผิวจราจรใหได
มาตรฐาน ประชาชน
ไดใชถนนอยาง
ปลอดภัยและเปนการ
แกไขปญหาจราจร  

-โดยทําการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กวาง 
3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 220.00 เมตร 
หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 660.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

228. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา

โครงการเรารักบานไผ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 - เพื่ออบรม ใหความรู 
เยาวชน เสริมสราง

- เยาวชน ผูสูงอายุ 
ประชาชนในเขตเทศบาล



สูอาเซียน  ภูมคิุมกันรูทัน
เพศสัมพันธกอน 
วัยอันควร  

เมืองบานไผทั้ง 26 ชุมชน 

229. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงเคราะห
ครอบครัวผูประสบภัย
พิบัติและปญหาความ
เดือดรอน ยากจน และ
ผูดอยโอกาส 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อเปนการ
สงเคราะหชวยเหลือ
ครอบครัวผูประสบภัย
พิบัต ิผูประสบปญหา
ความเดือดรอน คน
ยากจน และดอย
โอกาส  

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ทั้ง 26 ชุมชน 

230. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการวิถีไทย หวงใย 
คุณภาพชีวิตคนบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อเปนการอบรมให
ความรูแกประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบาน
ไผ  
- เพื่อเปนการออก
เยี่ยมสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับ
ประชาชน ใน
ภาวะการณ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
- เพื่อเปนการ
ชวยเหลือแบงเบา
ภาระใหกบัประชาชน
ในภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา  

- ผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาส และ
ประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

231. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการแกไขปญหา
ความยากจน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีอาชีพหรือรายไดใน
ระหวางปดภาคเรียน
และไมปดภาคเรียนใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน  

- จางนักเรียน/นักศึกษา 
เพื่อสรางรายไดใหกับ
นักเรียนในวันปดภาค
เรียน หรือ กําลังศึกษาอยู 

232. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพ
แกผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาสในสังคม 

รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 -เพื่อเปนการชวยเหลือ
สงเคราะหแกกลุมผูติด
เชื้อใหไดรับการดูแล
ดานสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพอยางเทาเทียม  

- กลุมผูปวยโรคเอดส  
ทั้ง 26 ชุมชน 

233. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการศูนยภาษา
อาเซียนเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 - เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอาเซียน
กาวสูประชาคม
อาเซียน  

- นักเรียนไดมีความรู 
ความเขาใจ ดานภาษา
ของประเทศในกลุม
อาเซียน 

234. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 239,000.00 - เพื่อจัดกิจกรรมให
เด็ก / เยาวชน 
หางไกลยาเสพติด 
รูคุณ รูโทษของสิ่ง 
เสพติด  

- จัดกิจกรรมการรณรงค
การตอตานยาเสพติด  
ของนักเรียนและเยาวชน 

235. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
รวมถึงการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

-จัดประชุมประชาคม  
จัดกิจกรรมรณรงคในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด รวมถึงการ
ดําเนินงาน ตามนโยบาย



ของรัฐบาลภายในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

236. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 65,000.00 - เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  

อุดหนุนศูนย ศพส.จังหวัด
ขอนแกน,ศพส. อําเภอ
บานไผ , ศูนย ศพส.สภ.
บานไผ 

237. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะ ใหแกพนกังาน
ครูเทศบาลและ เด็ก
นักเรียน  

การออกรานนิทรรศการ
ในงานและประกวด
แขงขันกิจกรรมทาง
วิชาการ 

238. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการคาใชจายในการ
จัดทําศูนยการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อเปนศูนยการ
เรียนการ สอนที่
เหมาะสมกับระดับ
พัฒนา การของเด็ก
ปฐมวัย  
- เพื่อจัดหาสื่อตาง ๆ 
ในการ เรียนการสอน
เด็กใหมีคุณภาพ มาก
ขึ้น  

ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

239. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานวันขึ้นป
ใหม  

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทองถิ่น  

เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

240. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000.00 เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทองถิ่น  

จัดงานวันสงกรานต 

241. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานแหเทียน
พรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทองถิ่น  

จัดงานแหเทียนพรรษา 

242. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000.00 เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทองถิ่น  

จัดงานวันลอยกระทง 

243. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการจัดงานบุญกุม
ขาวใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทองถิ่น  

จัดงานบุญกุมขาวใหญ 

244. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนงานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแกน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ
อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถิ่น  

เงินอุดหนุนวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

245. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนงานบุญกุมขาว
ใหญอําเภอบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ
อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถิ่น  

อุดหนุนงานบุญกุมขาว
ใหญอําเภอบานไผ 

246. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนประเพณีบุญ
ตะไลยักษ บานหนองลุ
มพุก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ
อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถิ่น  

อุดหนุนประเพณีบุญตะไล
ยักษ บานหนองลุมพุก 



247. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนประเพณีบุญบั้ง
ไฟ บานเกิ้ง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ
อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถิ่น  

อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ 
บานเกิ้ง 

248. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอบานไผ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่ออนุรักษประเพณี
ทองถิ่น ศาสนาและ
วัฒนธรรมใหคงอยู 
สืบไป  

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอบานไผ 

249. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการสงเสริมการอาน 
เทศกาลหนังสือสื่อแหง
รักสูทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 สรางความตระหนัก
และตื่นตัวในการเรง
กระตุนใหประชาชน
หันมาอานหนังสือมาก
ขึ้น 

จัดโครงการสงเสริมการ
อาน เทศกาลหนังสือสื่อ
แหงรักสูทองถิ่น 

250. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีสวนรวม
ของครู ชุมชน และ
นักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 - เพื่อสงเสริมใหคณะ
ครูได พัฒนาความคิด
ริเร่ิม สรางสรรค ใน
การผลิตส่ือ การเรียน
การสอน  
- เพื่อสงเสริมขวัญและ
กําลังใจ ใหแกคณะครู 
ที่มีผลงานดีเดน  

พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

251. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 180,000.00 - เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
และ ประชาชนทั่วไป
ไดมีโอกาส เรียนรู
เพิ่มขึ้น  

พัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

252. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาศูนยการเรียนรู
อาเซียนศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู
อาเซียนศึกษา 

เปนศูนยการเรียนรู 

253. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการวันเยาวชน
แหงชาต ิ

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 - เพื่อใหเยาวชนไดมี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม 
ความสามารถและกลา
แสดงออก 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
ดําเนินงานทองถิ่น 

254. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา เขา
สูอาเซียน  

โครงการเยาวชนคนรุน
ใหม รูทันภัยผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อสรางความ
ตระหนักและใหความรู
เรื่องการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ - เพื่อสราง
กลุมพลงัของเยาวชน
ในการเปนอาสาสมัคร
คุมครองผูบริโภค 

จัดอบรมใหความรูกลุม
เยาวชน 
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จ. การใชจายงบประมาณ     

เทศบาลเมืองบานไผ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 201 โครงการ จํานวนเงิน 44,182,934 บาท    
มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30 โครงการ จํานวนเงิน 2,352,650 ลานบาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
สูความเปนเมืองนาอยู 

55 8,032,997.69 3 555,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

30 1,813,602.00 9 290,600.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการบริการประทับใจ 

40 5,712,293.00 16 974,750.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสรมิ พัฒนา เขาสูอาเซียน  76 28,624,040.99 2 532,300.00 

รวม 201 44,182,933.68 30 2,352,650.00 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบานไผ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      
มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความ 
เปนเมืองนาอยู 

โครงการปลูกฝงวินัย 
คุณธรรม ความ
สามัคคีใหแกนักเรียน 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 57,200.00 ฎีกา 618/2558 17/08/2558 1 

 
10,767.00 ฎีกา 362/2558 19/08/2558 1 

2. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริมคนดี
ศรีเมืองไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 120,826.00 ฎีกา 705/2558 27/08/2558 1 

 
810.00 ฎีกา 774/2558 11/09/2558 1 

 
3,000.00 ฎีกา 802/2558 21/09/2558 1 

3. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน

โครงการเด็กไทยมี
วินัยใสใจสิ่งแวดลอม 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 19,600.00 น.ส.บังอร  
กันหาบาง 

25/05/2558 15 



เมืองนาอยู 

 
270.00 รานอินเตอรปริ้นต 01/07/2558 1 

 
7,200.00 

นางกาญจนา  
พิชัยวัตร 

14/07/2558 1 

4. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการปองกัน
อุบัติเหตุและ
เสริมสรางวินัยจราจร 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 42,300.00 ฎีกาเบกิ 21/2558 11/12/2557 3 

5. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก
พนักงานและลูกจาง 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 123,379.00 ฎีกา 398/2558 02/03/2558 7 

6. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอาํเภอบานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 กิ่งกาชาด อ.บานไผ 21/11/2557 7 

7. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑประจําหอง
พยาบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

21,000.00 21,000.00 607/2558 25/03/2558 7 

8. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเคราะห
เครื่องกันหนาวแก
ผูดอยโอกาส 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 98,600.00 รานวรพล 13/02/2558 7 

9. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขฯ 

รายได
จัดเก็บเอง 

390,000.00 195,000.00 ชุมชน 26 ชุมชน 25/06/2558 1 

10. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอุดหนุน
บริจาคโลหิต
ชวยเหลือชวีิตเพื่อน
มนุษย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ที่วาการอําเภอบาน
ไผ 

08/04/2558 1 

11. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนยเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชวยเหลือผูปวย
โรคเอดส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ที่วาการอําเภอ 
บานไผ 

05/03/2558 1 

12. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน

โครงการสาธารณสุข
ฯ ผสมผสานเชิงรุก 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 130.00 รานอินเตอรปริ้นต 08/12/2557 1 



เมืองนาอยู 

 
2,750.00 

นางศริิชวัญ  
สุวรรณธาดา 

12/12/2557 1 

 
47,337.30 องคกรเภสัชกรรม 07/01/2558 1 

 
7,312.00 องคกรเภสัชกรรม 17/02/2558 1 

13. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการรณรงคลด
การใชน้ํามันทอดซ้ํา 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 5,000.00 นางสุดา ชาติสุวรรณ 14/11/2557 1 

 
390.00 รานอินเตอรปริ้นต 08/12/2557 1 

 
3,000.00 นายสุวะ ตุงชีพ 06/01/2558 1 

 
3,000.00 นายสุวะ ตุงชีพ 25/02/2558 1 

 
3,000.00 นายสุวะ ตุงชีพ 11/05/2558 1 

 
3,000.00 นายสุวะ ตุงชีพ 01/07/2558 1 

 
5,700.00 

รานโปรเกรส 
เมดิคอล 

27/07/2558 1 

14. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

เงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

835,700.00 835,700.00 ฎีกา 17/2558 15/12/2557 7 

15. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการบานไผเมือง
อาหารสะอาด รสชาด
อรอย 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 5,300.00 นางสุดา ชาติสุวรรณ 02/04/2558 1 

 
1,260.00 รานอินเตอรปริ้นต 30/04/2558 1 

 
2,160.00 หจก.ศิริบุคสโตร 07/05/2558 1 

 
11,600.00 นางสุดา ชาติสุวรรณ 08/06/2558 1 

 
19,680.00 รานอินเตอรปริ้นต 01/07/2558 1 

16. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

280,000.00 258,570.00 น.ส.อํานวย  
นอยจุฬา 

15/12/2557 15 

17. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรม
อนุรักษและ
ขยายพันธุโค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 02/12/2557 7 

18. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 

โครงการฝกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวทางปรัชญา

รายได
จัดเก็บเอง 

129,990.00 129,990.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 02/07/2558 7 



บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

เศรษฐกิจพอเพียง 

19. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพและพัฒนา
รายได ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

150,000.00 18,680.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 28/05/2558 7 

20. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการนัดพบ
แรงงาน 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 17,600.00 นางวิชุดา ขันแพง 19/01/2558 2 

21. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการถนนคนเดิน รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 228,905.00 รานสุชัยการพิมพ,
รานบานไผการไฟฟา
,การไฟฟาสวน
ภูมิภาค, 
รานอินเตอรปริ้น 

05/10/2557 7 

22. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 ฎีกา 486/2558 05/06/2558 1 

23. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประกวด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทํา
แผนการศึกษาดีเดน 

รายได
จัดเก็บเอง 

300,000.00 300,000.00 ฎีกา 172/2558 04/05/2558 1 

24. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

10,000.00 9,660.00 ฎีกา 882/2558 02/03/2558 60 

25. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
(School Based 
Management) 

รายได
จัดเก็บเอง 

1,000,000.00 966,100.00 ฎีกา 636/2558 06/08/2558 1 

26. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรม
เยาวชนนักเขยีนจุด
ประกายความใฝฝน
เพาะเมล็ดพันธุ
วรรณกรรม 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 98,704.00 ฎีกา 711/2558 27/08/2558 60 

27. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอบรม
สัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายได
จัดเก็บเอง 

146,170.00 146,170.00 ฎีกา 171/2558 17/12/2557 30 



สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ  

28. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมืองบาน
ไผสูความเปนเมือง
นาอยู 

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูประวัติศาสตร 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 24,053.00 ฎีกา 710/2558 27/08/2558 30 

29. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพดาน
ดนตร ี

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 77,314.00 ฎีกา 70/2558 16/09/2558 15 

30. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพดาน
ศิลปะ 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 59,469.00 ฎีกา 487/2558 05/06/2558 120 

31. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการประชุม
ประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 10,000.00 ฎีกาเบกิ 212/2558 01/04/2558 1 

32. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 175,740.00 ฎีกา 213/2558 20/07/2558 3 

33. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร. 

รายได
จัดเก็บเอง 

13,500.00 13,402.00 ฎีกาเบกิ 221/2558 23/03/2558 1 

34. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาล ( ปใหม 
ตรุษจีน และ
สงกรานต )  

รายได
จัดเก็บเอง 

90,000.00 89,463.00 ฎีกา 198/2558 29/12/2557 7 

35. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการฝกซอมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาอัคคีภยั  
วาตภยั อุทกภยั  

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,624.00 ฎีกา 123/2558 17/08/2558 1 

36. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดระเบียบ
การจําหนายสินคาบน
ถนนทางเทาและ
การจราจร 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 611,902.00 พนักงานจางเหมา 01/12/2557 365 

37. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา

โครงการจางตีเสน
จราจรถนนสายตางๆ

รายได
จัดเก็บเอง 

400,000.00 398,000.00 16/2558 07/04/2558 15 



เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

ในเขตเทศบาล 

38. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภยั
สถานที่ราชการ 

รายได
จัดเก็บเอง 

280,800.00 280,800.00 พนักงานจาง 01/10/2557 90 

39. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการขยายเขต
ประปาภายในเขต
เทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

150,000.00 149,547.00 การประปาสวน
ภูมิภาค อ.บานไผ 

09/02/2558 15 

40. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

300,000.00 277,668.39 การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อ.บานไผ 

05/01/2558 15 

41. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการคาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

33,600.00 33,600.00 ฎีกา 271/2558 26/11/2558 1 

42. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเยาวชน
สัมพันธเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

รายได
จัดเก็บเอง 

70,244.00 70,244.00 ฎีกา 592/2558 21/07/2558 1 

43. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเสริมสราง
สังคมรีไซเคิลมุงสู
โรงเรียนปลอดขยะ 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 18,600.00 น.ส.สุปราณี  
เสถียรมงคลกิจ 

25/02/2558 1 

 
180.00 รานอินเตอรปริ้นต 30/04/2558 1 

44. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 130.00 รานอินเตอรปริ้นต 08/12/2557 1 

 
5,550.00 

น.ส.บังอร  
กันหาบาง 

05/01/2558 1 

 
7,200.00 

นางกาญจรา  
พิชัยวัตร 

22/01/2558 1 

 
6,000.00 

นางกาญจรา  
พิชัยวัตร 

22/01/2558 1 

 
6,600.00 

นางกาญจรา  
พิชัยวัตร 

27/01/2558 1 

 
5,400.00 นางกาญจรา พิชยั 02/03/2558 1 



วัตร 

 
11,280.00 

นางกาญจรา  
พิชัยวัตร 

03/06/2558 1 

 
7,200.00 

นางกาญจรา  
พิชัยวัตร 

02/03/2558 1 

45. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการถนนสวย
สะอาดภูมิทัศนงดงาม 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 5,000.00 รานอินเตอรปริ้นต 10/06/2558 1 

 
13,600.00 

หจก.ถาวรวัสด ุ
เซนเตอร 

18/08/2558 1 

46. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการขยะเงิน 
ขยะทอง 

รายได
จัดเก็บเอง 

77,569.00 930.00 นางจันทรเพ็ญ  
บุญหลา 

17/02/2558 1 

 
17,600.00 

น.ส.เยาวภา  
โกศัลวัฒน 

03/03/2558 1 

 
54,200.00 

น.ส.บังอร  
กันหาบาง 

07/09/2558 1 

 
2,354.00 รานอินเตอรปริ้นต 23/09/2558 1 

 
2,485.00 รานเอพีกอปปปริ้นต 23/09/2558 1 

47. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
เมือง 

รายได
จัดเก็บเอง 

54,074.00 1,798.00 รานอินเตอรปริ้นต 25/02/2558 1 

 
9,600.00 รานทูเคเอกเพรส 02/03/2558 1 

 
1,200.00 นายรักศีล ศรีภธูร 20/03/2558 1 

 
1,238.00 

น.ส.ลัดดาวัลย 
ความหมั่น 

20/03/2558 1 

 
4,300.00 

น.ส.บังอร  
กันหาบาง 

10/04/2558 1 

 
12,660.00 

หจก.ถาวรวัสด ุ
เซนเตอร 

22/05/2558 1 

 
17,240.00 รานอินเตอรปริ้นต 10/06/2558 1 

 
5,750.00 

หจก.ถาวรวัสดุ
กอสราง 

19/08/2558 1 

 
288.00 รานอินเตอรปริ้นต 27/07/2558 1 

48. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

สนับสนุนโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอม
และเพิ่มรายไดใหกับ

รายได
จัดเก็บเอง 

298,560.00 298,560.00 ชุมชนนํารอง 14/11/2557 1 



ชุมชน 

49. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการไผแสนกอ รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 95,565.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 11/05/2558 7 

50. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในการจัด
ระเบียบการจําหนาย
สินคาในตลาดจุดผอน
ผันหาบเรแผงลอย ฯ 

รายได
จัดเก็บเอง 

320,000.00 748,800.00 พนักงานจางเหมา 01/10/2557 365 

51. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไทองค
ราชัน เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจําป 
2558 

รายได
จัดเก็บเอง 

75,000.00 29,000.00 น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน 03/08/2558 1 

 
5,000.00 

หจก.บานไผ 
ศิริบุคสโตร 

28/12/2557 1 

 
30,000.00 

นางภาวนา  
งามสําโรง 

19/08/2558 1 

52. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการอุดหนุน 
กิ่งกาชาดอาํเภอ 
บานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 เหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน 

22/10/2557 7 

53. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการพัฒนาภาษา
เพื่อสูประชาคม
อาเซียน 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 50,220.00 ฎีกา 473/2558 26/05/2558 1 

54. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมืองบาน
ไผสูความเปนเมือง
นาอยู 

โครงการจัดซื้อสายสง
น้ําดับเพลิงชนิดผาใบ 

รายได
จัดเก็บเอง 

150,000.00 146,000.00 19/2558 07/05/2558 7 

55. ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
เทศบาลเมือง 
บานไผสูความเปน
เมืองนาอยู 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิม- 
พระชนมพรรษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

70,000.00 29,000.00 น.ส.เยาวภา  
โกศัลวัฒน 

03/08/2558 1 

 
30,000.00 

น.ส.ภาวนา  
งามสําโรง 

19/08/2558 1 

 
10,993.00 รานอินเตอรปริ้นต 02/09/2558 1 

56. ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการเพิ่มพูน รายได 700,000.00 407,030.00 ฎีกา 237/2558 21/03/2558 7 



การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

ความรู ทักษะ 
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและ
นอกประเทศ  
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนกังานจาง 
และครูเทศบาล  

จัดเก็บเอง 

57. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 

รายได
จัดเก็บเอง 

25,000.00 25,000.00 249/2558 10/06/2558 7 

58. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน (LED TV) 

รายได
จัดเก็บเอง 

14,000.00 9,000.00 รานบานไผการไฟฟา 14/09/2558 7 

59. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อปาย
ประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 99,510.00 หจก.โฟกัสแอนดซัน 30/09/2558 1 

60. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อโตะ
ประชุมพรอมเกาอี ้

รายได
จัดเก็บเอง 

70,000.00 69,800.00 618/2558 27/04/2558 10 

61. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต 

รายได
จัดเก็บเอง 

55,000.00 55,000.00 400/2558 04/02/2558 7 

62. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผ  

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 2,500.00 นายเฉลิมเกียรติ  
อุปจันทรสงา 

06/01/2558 1 

 
1,250.00 น.ส.นิตยา จันทรศรี 27/02/2558 1 

 
3,300.00 

นายเฉลิมเกียรติ  
อุปจันทรสงา 

18/08/2558 1 



63. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการฝกอบรม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผ  

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 นายเฉลิมเกียรติ  
อุปจันทรสงา 

10/03/2558 1 

64. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรมให
ความรูดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แกบุคลากรในองคกร 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 8,100.00 นายธนายุทธ  
โคตรบรรเทา 

06/08/2558 1 

 
1,800.00 รานเกียรติสาสน 04/09/2558 1 

 
3,000.00 รานอินเตอรปริ้นต 04/09/2558 1 

 
2,200.00 รานเอพีกอปปปริ้นต 23/09/2558 1 

65. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดย
ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่1 
พรอมเครื่องพิมพ 

รายได
จัดเก็บเอง 

26,200.00 26,200.00 รานทูเคเอกเพรส 21/09/2558 3 

66. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อกลอง
ดิจิตอล 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,800.00 387/2558 05/02/2558 7 

67. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อ 
แฟลชกลองดิจิตอล 

รายได
จัดเก็บเอง 

22,000.00 22,000.00 388/2558 06/02/2558 7 

68. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อเลนส
กลองดิจิตอล 

รายได
จัดเก็บเอง 

28,000.00 28,000.00 386/2558 05/02/2558 7 

69. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อตูเย็น 
ขนาด 5 คิวบิกฟุต 

รายได
จัดเก็บเอง 

6,500.00 6,500.00 2/40/2558 18/05/2558 7 

70. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 

โครงการจัดซื้อโตะ
ทํางานพรอมเกาอี ้

รายได
จัดเก็บเอง 

19,500.00 19,500.00 2/17/58 26/03/2558 5 



ธรรมาภิบาล  

71. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร ขนาด 
15 ลิ้นชัก 

รายได
จัดเก็บเอง 

25,000.00 15,000.00 598/2558 17/04/2558 7 

72. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองคกร
ภาคประชาชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

140,000.00 10,228.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 18/11/2557 5 

73. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรม
เสริมสรางศักยภาพ
ภาคชุมชนใหเขมแข็ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 43,720.00 น.ส.อํานวย  
นอยจุฬา 

27/04/2558 5 

74. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการฝกอบรม
และทัศนะศึกษาดู
งานเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางภาวะ
ผูนําคณะกรรมการ
ชุมชนและองคกร 
 ในเขตเทศบาล 
เมืองบานไผ  

รายได
จัดเก็บเอง 

126,445.00 126,445.00 น.ส.อํานวย  
นอยจุฬา 

20/05/2558 7 

75. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการเสริมสราง
พัฒนาประสิทธภิาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 19,915.00 น.ส.อํานวย  
นอยจุฬา 

25/06/2558 5 

76. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการจัดการ
สิ่งแวดลอมแนวใหม
แบบชุมชนมีสวนรวม 
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 9,000.00 นางวารุณี  
ลาดมะโรง 

06/01/2558 15 

 
26,010.00 

หจก.ถาวรวัสด ุ
เซ็นเตอร 

21/05/2558 1 

 
2,280.00 รานอินเตอรปริ้นต 03/06/2558 1 

 
2,400.00 นายไชยวัฒน สมดา 08/06/2558 1 

77. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการหนาบาน  
นามอง 

รายได
จัดเก็บเอง 

59,546.00 39,000.00 นางวารุณี  
ลาดมะโรง 

02/06/2558 30 

 
1,816.00 รานเกียรติสาสน 16/06/2558 1 

 
7,440.00 

หจก.ถาวรวัสด ุ
เซ็นเตอร 

01/07/2558 1 

 
11,290.00 รานอินเตอรปริ้นต 14/07/2558 1 



78. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการธนาคารขยะ รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 278.00 รานอินเตอรปริ้นต 25/02/2558 1 

 
15,600.00 

น.ส.สุปราณี  
เสถียรมงคลกิจ 

19/05/2558 15 

 
4,090.00 

หจก.ถาวรวัสด ุ
เซ็นเตอร 

09/09/2558 1 

79. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการเรารัก 
สัตวเลี้ยง 

รายได
จัดเก็บเอง 

110,000.00 46,500.00 นางรัชนีกร สิทธิกล 09/01/2558 10 

 
44,000.00 

นางภาวนา  
งามสําโรง 

21/01/2558 1 

 
3,988.00 รานอินเตอรปริ้นต 17/02/2558 1 

 
15,500.00 

หจก.บานไผ 
ศริิบุคสโตร 

17/02/2558 1 

80. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ0
โดยยึดหลกั0ธรร
มาภิบาล  

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
อยางมีสวนรวม 

รายได
จัดเก็บเอง 

40,000.00 2,760.00 รานเกียรตสิาสน 07/04/2558 3 

 
5,400.00 รานเอพีกอปปปริ้นต 07/05/2558 1 

81. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 39,600.00 นายวรวุฒิ รัตนอัน 20/07/2558 1 

 
18,000.00 รานเอพีกอปปปริ้นต 18/08/2558 1 

 
9,000.00 รานเกียรติสาสน 18/08/2558 3 

 
518.00 รานอินเตอรปริ้นต 18/08/2558 7 

82. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรม
กฏหมายดาน
สาธารณสุข 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 18,600.00 นางเยาวภา  
โกศัลวัฒน 

20/04/2558 7 

 
270.00 รานอินเตอรปริ้นต 09/06/2558 1 

83. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการอุดหนุน 
ที่วาการอําเภอบานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ปกครองอําเภอ 
บานไผ 

15/12/2557 7 

84. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและ 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 44,680.00 ฎีกา 
241,310/2558 

01/03/2558 60 



บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

วันทองถิ่นไทย 

85. ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตรและการ
จัดทําตัวชี้วัด 

รายได
จัดเก็บเอง 

340,000.00 268,722.00 น.ส.มัตติกา  
เกิดพิทักษ 

10/02/2558 1 

 
2,062.00 รานเกียรติสาสน 10/02/2558 3 

86. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ถายเอกสาร 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,500.00 รานทูเคเอกเพรส 14/07/2558 5 

87. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร 

รายได
จัดเก็บเอง 

18,000.00 17,000.00 รานทูเคเอกเพรส 20/07/2558 5 

88. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องวัดระยะเลเซอร 

รายได
จัดเก็บเอง 

40,000.00 39,000.00 606/2558 11/05/2558 7 

89. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมา 
ทําความสะอาด
อาคาร สํานกังาน 
กองชาง งานปองกันฯ 
งานเทศกิจฯ  
หองประชุมเล็ก 

รายได
จัดเก็บเอง 

86,400.00 86,400.00 ฎีกา 121/2558 02/01/2558 90 

90. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการติดตั้งประตู
เหล็กมวนเคลือบสี 

รายได
จัดเก็บเอง 

15,000.00 14,700.00 ฎีกา 429/2558 23/03/2558 5 

91. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได
จัดเก็บเอง 

111,000.00 104,100.00 ฎีกา 8/2558 12/02/2558 15 

92. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ

โครงการจัดซื้อเตน็ท รายได
จัดเก็บเอง 

360,000.00 314,400.00 ฎีกา 7/2558 03/02/2558 15 



การบริการ
ประทับใจ 

93. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตั้งเวลาอัตโนมัติเสียง
กริ่งโรงเรียนพรอม
ติดตั้ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

13,000.00 13,000.00 ฎีกา 660/2558 16/06/2558 7 

94. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรพรอม
เครื่องปริ้นเตอร
เลเซอร 

รายได
จัดเก็บเอง 

18,500.00 18,500.00 ฎีกา 608/2558 30/04/2558 15 

95. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมาฆา
สัตวในโรงฆาสัตว
มาตรฐาน เทศบาล
เมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

316,800.00 306,771.00 พนักงานจางเหมา 03/11/2557 30 

96. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมา
บุคลากรทําความ
สะอาดและดูแล
เครื่องมือเครื่องใชให
ปราศจากเชื้อประจํา
ศูนยบริการฯ 

รายได
จัดเก็บเอง 

79,200.00 79,200.00 น.ส.ลลิตา บุรัมภเว 03/11/2557 30 

97. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ 
สายสงน้ําดับเพลิง
พรอมหัวฉีด 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 78,000.00 ฎีกา 383/2558 09/02/2558 7 

98. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการซอมแซม 
ถังขอเกี่ยวรถเกบ็ขน
ขยะมูลฝอย 

รายได
จัดเก็บเอง 

150,000.00 97,000.00 หจก.ถาวรวัสด ุ
เซ็นเตอร 

15/09/2558 1 

99. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางทําความ
สะอาดอาคาร 
กองสาธารณสุขฯ 

รายได
จัดเก็บเอง 

79,200.00 79,200.00 พนักงาจางเหมา 03/11/2557 30 

100. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

ปะผุรถขยะอัดทาย 
หมายเลขทะเบยีน 
82-8362 ขอนแกน 

รายได
จัดเก็บเอง 

160,000.00 120,000.00 หจก.เจริญทรัพย
กรุป 

27/07/2558 1 



101. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาทองถิ่น 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 750.00 น.ส.มัตติกา  
เกิดพิทักษ 

26/06/2558 1 

 
450.00 น.ส.นิตยา จันทรศรี 18/08/2558 1 

102. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการอุดหนุนศูนย
รวมขอมูลขาวสาร
การซ้ือ/การจางระดับ
อําเภอ 

รายได
จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 อบต.หัวหนอง 01/10/2557 365 

103. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,500.00 ฎีกา 699/2558 11/07/2558 45 

104. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจางเหมา
บริการรักษา 
ความสะอาด 

รายได
จัดเก็บเอง 

653,520.00 653,520.00 ฎีกา 173/2558 01/10/2557 365 

105. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการกอสราง
หองน้ํา ระหวาง 
หองเด็กเล็ก 3 และ
หองเด็กเล็ก 4 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,500.00 ฎีกา 754/2558 27/07/2558 45 

106. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อพัดลม
ติดผนัง 

รายได
จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 ฎีกา 662/2558 16/06/2558 7 

107. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร 15 ชอง 

รายได
จัดเก็บเอง 

7,000.00 7,000.00 ฎีกา 3/2/58 25/03/2558 5 

108. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ
นักเรียนพรอมเกาอี ้

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 ฎีกา 68/58 16/04/2558 5 



109. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อตู
กระจกบานเลื่อน 

รายได
จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 ฎีกา 54/58 25/03/2558 5 

110. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน  
พรอมติดตั้ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

74,000.00 74,000.00 ฎีกา 46/2558 02/03/2558 5 

111. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ-
เกาอี้ นกัเรียน ขา
เหล็ก 

รายได
จัดเก็บเอง 

96,000.00 96,000.00 ฎีกา 67/58 16/04/2558 5 

112. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อโตะ
อาหารพรอมเกาอี้
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 ฎีกา 635/2558 11/05/2558 5 

113. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อพัดลม
ไอน้ําแบบตั้งพื้น 

รายได
จัดเก็บเอง 

34,000.00 26,250.00 ฎีกา 645/2558 22/05/2558 7 

114. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการกอสราง 
หองสวมคร ู

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,500.00 ฎีกา 755/2558 27/07/2558 45 

115. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมไผทอง  
เปนศูนยผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 49,800.00 ฎีกา 12/2558 09/03/2558 15 

116. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

รายได
จัดเก็บเอง 

60,000.00 4,440.00 หจก.บานไผ 
ศิริบุคสโตร 

12/05/2558 5 

 
4,025.00 

ราน
บางกอกบลพูริ้นต 

12/05/2558 5 



 
16,965.00 รานทูเคเอกเพรส 10/09/2558 5 

 
10,100.00 รานทูเคเอกเพรส 28/09/2558 5 

117. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการเพิ่มและ
ปรับปรุงระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,850.00 รานทูเคเอกเพรส 12/09/2558 1 

118. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
กิจกรรม ผลงานของ
เทศบาลและประเพณี
ทองถิ่น 

รายได
จัดเก็บเอง 

460,000.00 19,500.00 รานสุชัยการพิมพ 03/11/2557 1 

 
33,074.00 รานอินเตอรปริ้นต 17/11/2557 1 

 
19,500.00 รานนันทศิลป 29/12/2557 1 

 
11,414.00 รานอินเตอรปริ้นต 29/12/2557 1 

 
39,000.00 รานนันทศิลป 22/01/2558 1 

 
60,249.00 รานอินเตอรปริ้นต 11/02/2558 1 

 
39,000.00 รานนันทศิลป 11/02/2558 1 

 
19,500.00 รานนันทศิลป 03/04/2558 1 

 
9,760.00 รานอินเตอรปริ้นต 03/04/2558 1 

 
19,500.00 รานันทศิลป 12/05/2558 1 

 
20,423.00 รานอินเตอรปริ้นต 12/05/2558 1 

 
19,500.00 รานนันทศิลป 02/06/2558 1 

 
12,004.00 รานอินเตอรปริ้นต 12/06/2558 1 

 
15,816.00 รานอินเตอรปริ้นต 02/07/2558 1 

 
19,500.00 รานนันทศิลป 19/08/2558 1 

 
11,336.00 รานอินเตอรปริ้นต 24/08/2558 1 

 
19,500.00 รานนันทศิลป 24/08/2558 1 

 
60,496.00 รานอินเตอรปริ้นต 28/08/2558 1 

119. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อการ
บริการขอมูลขาวสาร
สารสนเทศของ
หนวยงาน 

รายได
จัดเก็บเอง 

25,000.00 20,000.00 รานทูเคเอกเพรส 22/01/2558 1 

120. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาด
สํานักงานและรักษา
ความปลอดภยั
สถานที่ราชการ 

รายได
จัดเก็บเอง 

604,800.00 604,800.00 พนักงานจาเหมา 01/10/2557 365 



ประทับใจ 

121. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อชุด 
แมขายเครื่องสง
สัญญาณพรอมติดตั้ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 200,000.00 หจก.รังสรรณ 11/09/2558 1 

122. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อชุดลูก
ขายเครื่องรับ
สัญญาณพรอมติดตั้ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

1,720,000.00 1,699,575.00 หจก.รังสรรณ 11/09/2558 1 

123. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเสา
อากาศสามเหลีย่ม
พรอมติดตั้ง 

รายได
จัดเก็บเอง 

40,000.00 39,425.00 หจก.รังสรรณ 11/09/2558 1 

124. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 

รายได
จัดเก็บเอง 

3,000.00 3,000.00 หจก.รังสรรณ 11/09/2558 1 

125. ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงาน
ประมวลผล 

รายได
จัดเก็บเอง 

25,000.00 23,000.00 หจก.รังสรรณ 11/09/2558 1 

126. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม-
บรมราชกุมาร ี 
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
สนองพระราชดําริ
โดยเทศบาลเมืองบาน
ไผ (ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. 
เทศบาลเมืองบานไผ)  

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 32,948.00 ฎีกา 186/2558 07/01/2558 1 

127. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการคายพัฒนา
ศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนกาวสู
ประชาคมอาเซียน  

รายได
จัดเก็บเอง 

86,639.00 86,639.00 ฎีกา 761/2558 10/09/2558 1 

128. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 

โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 181,716.00 ฎีกา 777/2558 17/07/2558 1 



เขาสูอาเซียน  

129. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการเขาคาย
ฝกซอมกีฬานักเรียน 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 19,635.00 ฎีกา 44/2558 28/10/2557 1 

130. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 79,400.00 ฎีกา 53/2558 17/10/2557 18 

131. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
เพื่อเยาวชนและ
ประชาชน (บุญกุม
ขาวใหญ) 

รายได
จัดเก็บเอง 

102,473.00 92,000.00 ฎีกา 202/2558 14/01/2558 4 

 
750.00 ฎีกา 258/2558 14/01/2558 4 

 
9,723.00 ฎีกา 267/2558 14/01/2558 4 

132. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอบรมกติกา
การแขงขันฟุตบอล 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 25,200.00 ฎีกา 556/2558 06/07/2558 1 

 
1,200.00 ฎีกา 579/2558 16/07/2558 1 

 
1,615.00 ฎีกา 580/2558 16/07/2558 1 

 
259.00 ฎีกา 815/2558 25/09/2558 1 

133. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

40,000.00 14,500.00 ฎีกา 544/2558 03/07/2558 1 

 
12,220.00 ฎีกา 645/2558 10/08/2558 1 

 
7,980.00 ฎีกา 646/2558 10/08/2558 1 

 
1,450.00 ฎีกา 677/2558 17/08/2558 1 

 
3,330.00 ฎีกา 814/2558 22/09/2558 1 

134. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 36,200.00 ฎีกา 659/2558 13/08/2558 1 

 
2,380.00 ฎีกา 694/2558 25/08/2558 1 

 
4,950.00 ฎีกา 695/2558 25/08/2558 1 

 
3,286.00 ฎีกา 725/2558 01/09/2558 1 

 
1,120.00 ฎีกา 762/2558 10/09/2558 1 

135. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬา 

รายได
จัดเก็บเอง 

19,602.00 19,602.00 ฎีกา 124/2558 03/12/2557 1 

136. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส 

รายได
จัดเก็บเอง 

70,000.00 16,500.00 ฎีกา 325/2558 17/02/2558 3 

 
4,190.00 ฎีกา 336/2558 17/02/2558 3 



 
6,990.00 ฎีกา 337/2558 17/02/2558 3 

 
1,245.00 ฎีกา 338/2558 17/02/2558 3 

 
8,940.00 ฎีกา 343/2558 17/02/2558 3 

 
25,096.00 ฎีกา 404/2558 24/04/2558 1 

137. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

4,064,000.00 812,800.00 ฎีกา 106/2558 26/11/2557 1 

 
1,219,200.00 ฎีกา 241/2558 09/02/2558 1 

 
518,940.00 ฎีกา 405/2558 24/04/2558 1 

 
1,338,652.50 ฎีกา 623/2558 03/08/2558 1 

138. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหาร
กลางวัน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3แหง 
สังกัดเทศบาล 
เมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

1,172,000.00 117,600.00 สัญญา 1-3/2558 
งวด 1 

01/11/2557 20 

 
117,000.00 

สัญญา 1-3/2558 
งวด 2 

01/12/2557 20 

 
111,720.00 

สัญญา 1-3/2558 
งวด 3 

01/01/2558 19 

 
108,380.00 

สัญญา 1-3/2558 
งวด 4 

01/02/2558 20 

 
82,320.00 

สัญญา 1-36/2558 
งวด 5 

01/03/2558 21 

 
181,040.00 ฎีกา 406/2558 24/04/2558 1 

 
400,200.00 ฎีกา 613/2558 20/07/2558 1 

139. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพป. 

รายได
จัดเก็บเอง 

6,472,000.00 443,200.00 ฎีกา 131/2558 09/12/2557 1 

 
300,800.00 ฎีกา 144/2558 17/12/2557 1 

 
542,400.00 ฎีกา152/2558 18/12/2557 1 

 
1,200,000.00 ฎีกา 282/2558 20/02/2558 1 

 
338,400.00 ฎีกา 283/2558 20/02/2558 1 

 
222,000.00 ฎีกา 289/2558 24/02/2558 1 

 
154,800.00 ฎีกา 290/2558 25/02/2558 1 

 
648,520.00 ฎีกา 542/2558 30/06/2558 1 

 
347,820.00 ฎีกา 545/2558 06/07/2558 1 

 
1,854,720.00 ฎีกา 614/2558 08/07/2558 1 

 
151,800.00 ฎีกา 628/2558 05/08/2558 1 

 
198,270.00 ฎีกา 635/2558 06/08/2558 1 



140. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

1,617,905.16 127,400.00 สัญญา 2-2558 งวด 
1 

03/11/2557 20 

 
121,030.00 

สัญญา 2/2558 งวด 
2 

05/01/2558 19 

 
304,400.00 

สัญญา 2/2558 (ปด
เทอม) 

01/03/2558 31 

 
57,443.40 

สัญญา 10/2558 
งวด 1 

18/05/2558 10 

 
120,631.94 

สัญญา 10/2558 
งวด 2 

02/06/2558 21 

 
120,631.14 

สัญญา 10/2558 
งวด 3 

01/07/2558 21 

 
127,400.00 

สัญญา 2/2558 งวด 
2 

03/12/2557 20 

 
127,400.00 

สัญญา 2/2558 งวด 
4 

02/02/2558 20 

 
114,886.00 สัญญา 10/2558 03/08/2558 20 

 
133,770.00 

สัญญา 2/2558 งวด 
5 

21/03/2558 21 

 
136,537.20 

สัญญา 10/2558 
ปดเทอม 

01/10/2558 7 

 
126,374.68 

สัญญา 10/2558 
งวด 5 

01/09/2558 22 

141. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพป. 

รายได
จัดเก็บเอง 

2,944,760.00 492,519.20 สัญญา 1/2558 ปด
เทอม 

01/03/2558 30 

 
195,826.54 

สัญญา 1/2558 งวด 
3 

05/01/2558 19 

 
317,133.20 

สัญญา 1/2558 งวด 
1 

03/11/2557 20 

 
206,133.20 

สัญญา 1/2558 งวด 
2 

03/12/2557 20 

 
206,133.20 

สัญญา 1/2558 งวด 
4 

03/02/2558 20 

 
105,148.40 

สัญญา 11/2558 
งวด 1 

18/05/2558 10 

 
220,811.64 

สัญญา 11/2558 
งวด 2 

02/06/2558 21 

 
220,811.64 สัญญา 11/2558 01/07/2558 21 

 
210,296.80 

สัญญา 11/2558 
งวด 4 

03/08/2558 20 

 
216,439.86 

สัญญา 1/2558 งวด 
5 

02/03/2558 21 

 
249,927.20 สัญญา 11/2558 01/10/2558 7 



ปดเทอม 

 
231,326.48 

สัญญา 11/2558 
งวด 5 

01/09/2558 22 

142. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอาหารเสริม 
(นม)ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

680,485.60 134,240.40 สัญญา 3/2558 ปด
เทอม 

01/03/2558 30 

 
37,455.60 

สัญญา 3/2558 งวด 
1 

03/11/2557 20 

 
35,582.82 

สัญญา 3/2558 งวด 
3 

05/01/2558 19 

 
19,082.00 

สัญญา 9/2558 งวด 
1 

18/05/2558 10 

 
40,072.20 

สัญญา 9/2558 งวด 
2 

02/06/2558 21 

 
40,072.20 

สัญญา 9/2558 งวด 
3 

01/07/2558 21 

 
37,455.60 

สัญญา 3/2558 งวด 
2 

01/12/2557 20 

 
37,455.60 

สัญญา 3/2558 งวด 
4 

02/02/2558 20 

 
38,164.00 

สัญญา 9/2558 งวด 
4 

03/08/2558 20 

 
39,328.38 

สัญญา 3/2558 งวด 
5 

02/03/2558 21 

 
45,356.00 

สัญญา 9/2558 ปด
เทอม 

01/09/2558 30 

 
41,980.40 

สัญญา 9/2558 งวด 
5 

01/09/2558 30 

 
134,240.40 

สัญญา 9/2558 
(งวด 6) 

02/09/2558 30 

143. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอนุรักษและ
ฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 22,586.00 ฎีกา 871/2558 29/09/2558 1 

144. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแหงชาต ิ

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 73,640.00 ฎีกา 216/2558 07/01/2558 3 

 
18,500.00 ฎีกา 251/2558 07/01/2558 3 

 
4,990.00 ฎีกา 266/2558 07/01/2558 3 

 
2,015.00 ฎีกา 269/2558 07/01/2558 3 

145. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการบรรพชา
สามเณร/จารณี  
ภาคฤดูรอน 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 26,800.00 ฎีกา 362/2558 26/03/2558 7 

 
2,025.00 ฎีกา 427/2558 12/05/2558 1 



146. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

210,000.00 50,000.00 ฎีกา 284/2558 23/02/2558 1 

 
20,000.00 ฎีกา 326/2558 10/03/2558 1 

 
20,000.00 ฎีกา 419/2558 30/04/2558 1 

 
20,000.00 ฎีกา 126/2558 27/07/2558 1 

147. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

เงินอุดหนุน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 50,000.00 ฎีกา 1/2558 01/10/2557 1 

 
50,000.00 ฎีกา 9/2558 02/10/2557 1 

 
50,000.00 ฎีกา 58/2558 10/10/2557 1 

148. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
โดยความรวมมือ
ระหวางสถาบัน
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนกับเทศบาล
เมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 200,000.00 ฎีกา 418/2558 30/04/2558 1 

149. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการบัณฑิตนอย รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 50,000.00 ฎีกา 332/2558 13/03/2558 10 

150. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอบรมครู
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ 

รายได
จัดเก็บเอง 

399,045.00 399,045.00 ฎีกา 433/2558 12/04/2558 1 

151. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการวิเคราะห
และสรางขอสอบที่
เนนการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห 

รายได
จัดเก็บเอง 

15,000.00 8,000.00 ฎีกา 701/2558 26/08/2558 1 

 
3,110.00 ฎีกา 727/2558 01/09/2558 1 

 
980.00 ฎีกา 728/2558 01/09/2558 1 

152. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจางครูสอน
ชาวตางชาต ิ

รายได
จัดเก็บเอง 

250,000.00 223,830.00 บันทึก 371/2558 02/02/2558 30 

153. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนา
คุณภาพ ผูเรียนสู
มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.และ สช. 

รายได
จัดเก็บเอง 

280,000.00 175,000.00 ฎีกา 484/2558 23/06/2558 1 

 
70,000.00 ฎีกา 514/2558 23/06/2558 1 

 
35,000.00 ฎีกา 585/2558 16/09/2558 1 

154. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติ
ดานเด็กปฐมวัย  

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 18,510.00 ฎีกา 306/2558 03/03/2558 1 



(แรกเกิดถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปที ่1
ตามนโยบายรัฐบาล
ดานเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2557-2559) 

155. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนา
ขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

รายได
จัดเก็บเอง 

156,000.00 135,000.00 ฎีกา 108/2558 26/11/2557 1 

156. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รายได
จัดเก็บเอง 

46,000.00 24,200.00 ฎีกา 167/2558 26/12/2557 1 

157. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 42,000.00 ฎีกา 155/2558 18/12/2558 1 

 
8,000.00 ฎีกา 360/2558 18/12/2558 1 

158. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแขงขันวิ่งมินิ
มาราธอน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 25,500.00 ฎีกา 240/2558 15/01/2558 4 

 
6,378.00 ฎีกา 270/2558 15/01/2558 4 

 
1,495.00 ฎีกา 271/2558 15/01/2558 4 

 
16,625.00 ฎีกา 678/2558 14/08/2558 4 

159. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอบรมพัฒนา
นักเรียนสูความ 
เปนเลิศทางวิชาการ 
ประจําป 2558 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 ฎีกา 594/2558 22/07/2558 1 

160. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในสัตว 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 8,200.00 น.ส.บังอร กันหา
บาง 

20/02/2558 30 

 
35,880.00 

หจก.ทริปเปลอาร 
2010 

13/03/2558 1 

 
3,500.00 รานอินเตอรปริ้นต 20/03/2558 1 

 
431.50 

นางถนอมลักษณ 
กันยาวง 

30/04/2558 1 

161. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการชาวบานไผ
ปลอดภัยบรโิภค 
(ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ) 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 31,200.00 นางสุดา ชาติสุวรรณ 02/02/2558 30 

 
6,130.00 รานอินเตอรปริ้นต 25/02/2558 1 

162. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ(อสม.) 
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 24,500.00 นางศิริขวัญ  
สุวรรณธาดา 

09/03/2558 30 

 
24,500.00 น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน 20/03/2558 30 

163. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการอบรมให รายได 50,000.00 20,700.00 นายธนายุทธ  06/08/2558 1 



สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

ความรูดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แกประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดเก็บเอง โคตรบรรเทา 

 
13,000.00 รานทูเคเอกเพรส 04/09/2558 1 

 
8,900.00 รานกระดาษทอง 23/09/2558 1 

164. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัย อนามยั 
สิ่งแวดลอมที่ดี 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 10,600.00 นงสุดา ชาติสุวรรณ 17/05/2558 3 

 
180.00 ราอินเตอรปริ้นต 09/06/2558 1 

165. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางผิว
จราจร ค.ส.ล.  
ซอยสมานมิตร ชวงที่ 
2 (ชุมชนคลอง
ชลประทาน) 

รายได
จัดเก็บเอง 

225,000.00 213,000.00 ฎีกา 29/2558 18/07/2558 60 

166. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสราง 
ทอระบายน้าํ  
ซอยภูกันทอง  
(ชุมชนเจาเงาะ) 

รายได
จัดเก็บเอง 

566,000.00 435,000.00 ฎีกา 13/2558 23/03/2558 90 

167. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล.ซอย
เชื่อมถนนบานเกิ้ง 
ซอย 19 เชื่อมเอี่ยม
ไพบูลย(ชุมชนปอบิด) 

รายได
จัดเก็บเอง 

779,000.00 640,000.00 ฎีกา 21/2558 08/05/2558 60 

168. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ถนน 
ศรีบุญเรือง ซอย 1 

รายได
จัดเก็บเอง 

196,000.00 194,000.00 ฎีกา 30/2558 18/07/2558 45 

169. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล.พรอมพรอม
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยเชื่อมถนนโพธิ์ชัย
มิตรภาพ ซอย 1 
ถนนโพธิ์ชยัมิตรภาพ 
ซอย 2 

รายได
จัดเก็บเอง 

402,000.00 379,900.00 ฎีกา 37/2558 04/08/2558 60 

170. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสราง 
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล.
ถนนเจริญสุข 3 

รายได
จัดเก็บเอง 

2,992,500.00 992,500.00 ฎีกา 17/2558 07/04/2558 90 

171. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอยประปา 3 
สวนแยก (ชุมชน
ประปา) 

รายได
จัดเก็บเอง 

98,000.00 97,300.00 ฎีกา 18/2558 30/04/2558 30 

172. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ซอยกาวหนาพัฒนา 

รายได
จัดเก็บเอง 

510,000.00 424,900.00 ฎีกา 43/2558 16/09/2558 29 

173. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. 

รายได
จัดเก็บเอง 

686,375.10 606,375.10 ฎีกา 25/2558 28/05/2558 30 



เขาสูอาเซียน  ถนนเชื่อมถนน 
แจงสนิท ซอย 1 
(ถนนเขาสพป. 
ขอนแกน เขต 2 )  

174. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. และราง
ระบายน้าํ ซอยแยก
ซอยอุตรนคร 
(หมูบานโชคชัย 1) 
(ชวงที่ 4) 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 78,000.00 ฎีกา 26/2558 28/05/2558 30 

175. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ถนนแจงสนิท  
(ขางน้ําแข็งไทยสมัย) 

รายได
จัดเก็บเอง 

142,000.00 133,000.00 ฎีกา 27/2558 29/06/2558 45 

176. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ซอยบานเกิ้ง 17  
ซอยที่ 1 

รายได
จัดเก็บเอง 

454,000.00 368,500.00 ฎีกา 20/2558 08/05/2558 60 

177. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล.ซอยแยก 
ซอยสมประสงคซอย 
5 (ดานทิศตะวันออก) 

รายได
จัดเก็บเอง 

125,000.00 121,500.00 ฎีกา 35/2558 25/07/2558 45 

178. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํซอยเสรี
มอเตอร 

รายได
จัดเก็บเอง 

632,000.00 510,000.00 ฎีกา 14/2558 23/03/2558 90 

179. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล.ซอยแยกถนน
สุขาภิบาล 2 (ดานทิศ
ตะวันตก - ซอยริม
ธาร) 

รายได
จัดเก็บเอง 

110,000.00 104,000.00 ฎีกา 49/2558 24/09/2558 29 

180. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ซอยชุมชน
พัฒนา 1 ชุมชนโนน
สะอาด 

รายได
จัดเก็บเอง 

371,000.00 353,000.00 ฎีกา 39/2558 21/08/2558 60 

181. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการเรารักบานไผ รายได
จัดเก็บเอง 

150,000.00 150,000.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 09/02/2558 15 

182. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการสงเคราะห
ครอบครัว
ผูประสบภัยพิบัติและ
ปญหาความ
เดือดรอน ยากจน 
และผูดอยโอกาส 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 99,029.00 หจก.สหโชค 25/05/2558 7 

183. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการแกไขปญหา
ความยากจน 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 141,700.00 น.ส.ทิพาพรรณ  
โพธิสุข 

01/05/2558 1 

184. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

อุดหนุนสําหรับเบี้ย 
ยังชีพแกผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาสในสังคม 

รายได
จัดเก็บเอง 

240,000.00 240,000.00 ฎีกาเบกิ 01/10/2557 365 



185. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการศูนยภาษา
อาเซียนเทศบาล 
เมืองบานไผ 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 96,290.00 ฎีกา 414/2558 29/04/2558 1 

 
52,800.00 ฎีกา 443/2558 15/05/2558 1 

 
30,300.00 ฎีกา 582/2558 07/07/2558 1 

 
8,908.57 ฎีกา582/2558 16/07/2558 1 

186. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

239,000.00 235,344.00 ฎีกา 511/2558 16/06/2558 1 

187. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 78,123.00 ฎีกา 135/2558 05/06/2558 7 

188. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 15,000.00 อําเภอบานไผ 01/06/2558 7 

 
20,000.00 

สถานีตํารวจภูธร
บานไผ 

01/06/2558 7 

 
30,000.00 จังหวัดขอนแกน 01/06/2558 7 

189. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา 

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 163,146.00 ฎีกา 518/2558 19/06/2558 1 

190. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัดงาน 
วันขึ้นปใหม  

รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 81,480.00 ฎีกา 199/2558 26/12/2557 4 

 
47,000.00 ฎีกา 205/2558 29/12/2557 2 

 
22,000.00 ฎีกา 206/2558 29/12/2557 2 

 
19,880.00 ฎีกา 213/2558 29/12/2557 2 

 
4,000.00 ฎีกา 214/2558 29/12/2557 2 

 
750.00 ฎีกา 215/2558 29/12/2557 2 

 
4,509.00 ฎีกา 220/2558 29/12/2557 2 

 
19,124.00 ฎีกา 323/2558 29/12/2557 2 

191. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต 

รายได
จัดเก็บเอง 

600,000.00 290,500.00 ฎีกา 378/2558 08/04/2558 1 

 
37,000.00 ฎีกา 388/2558 17/04/2558 1 

 
75,000.00 ฎีกา 389/2558 17/04/2558 1 

 
24,000.00 ฎีกา 390/2558 17/04/2558 1 

 
130,000.00 ฎีกา 391/2558 17/04/2558 1 

 
14,500.00 ฎีกา 431/2558 12/05/2558 1 

 
6,000.00 ฎีกา 432/2558 12/05/2558 1 

192. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการจัดงานแห รายได 250,000.00 55,000.00 ฎีกา 589/2558 20/07/2558 1 



สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

เทียนพรรษา จัดเก็บเอง 

 
57,210.00 ฎีกา 609/2558 27/07/2558 1 

193. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

รายได
จัดเก็บเอง 

600,000.00 59,998.00 ฎีกา 69/2558 13/11/2557 1 

 
416,200.00 ฎีกา 74/2558 17/11/2557 1 

 
20,000.00 ฎีกา 77/2558 18/11/2557 1 

 
7,500.00 ฎีกา 78/2558 18/11/2557 1 

 
260.00 ฎีกา 79/2558 18/11/2557 1 

 
5,000.00 ฎีกา 80/2558 18/11/2557 1 

 
14,995.00 ฎีกา 81/2558 18/11/2557 1 

 
7,500.00 ฎีกา 82/2558 18/11/2557 1 

 
8,108.00 ฎีกา 83/2558 18/11/2557 1 

 
60,439.00 ฎีกา 100/2558 24/11/2557 1 

194. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการจัดงาน
บุญกุมขาวใหญ 

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 45,000.00 ฎีกา 209/2558 15/01/2558 3 

 
54,985.00 ฎีกา 324/2558 15/01/2558 3 

195. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

อุดหนุนงานเทศกาล
ไหมประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด
จังหวัดขอนแกน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ฎีกา 123/2558 03/12/2557 1 

196. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

อุดหนุนงานบุญกุม
ขาวใหญอําเภอ 
บานไผ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 40,000.00 ฎีกา 434/2558 03/12/2557 1 

197. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

อุดหนุนประเพณีบุญ
ตะไลยักษ  
บานหนองลุมพุก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 60,000.00 ฎีกา 468/2558 25/05/2558 1 

198. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

อุดหนุนประเพณ ี
บุญบั้งไฟ บานเกิ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 ฎีกา 434/2558 14/05/2558 1 

199. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการสงเสริมการ
อาน เทศกาลหนังสือ
สื่อแหงรักสูทองถิ่น 

รายได
จัดเก็บเอง 

300,000.00 165,400.00 ฎีกา 277/2558 28/01/2558 3 

 
20,000.00 ฎีกา 277/2558 29/01/2558 1 

 
2,875.00 ฎีกา 342/2558 29/01/2558 1 

 
2,800.00 ฎีกา 348/2558 29/01/2558 1 

 
68,000.00 ฎีกา 351/2558 28/01/2558 1 

 
13,653.00 ฎีกา 650/2558 10/08/2558 1 

200. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 

โครงการวันเยาวชน
แหงชาต ิ

รายได
จัดเก็บเอง 

130,000.00 110,185.00 น.ส.นิตยา นอยจุฬา 09/09/2558 7 



เขาสูอาเซียน  

201. ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา 
เขาสูอาเซียน  

โครงการเยาวชนคน
รุนใหม รูทันภัย
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 14,600.00 นางสุดา ชาติสุวรรณ 08/09/2558 1 

 
3,300.00 

น.ส.ปราณี  
โสภาจิตร 

03/09/2558 1 

 
180.00 รานอินเตอรปริ้นต 09/09/2558 1 

 

 

 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
เทศบาลเมืองบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผสูความ
เปนเมืองนาอยู 

117.0 119.54 77.0 8.98 55.0 8.03 3.0 0.56 2.0 0.17 

2.ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล  

74.0 9.12 36.0 2.75 30.0 1.81 9.0 0.29 9.0 0.29 

3.ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

133.0 56.31 43.0 6.20 40.0 5.71 16.0 0.97 16.0 0.97 

4.ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริม พัฒนา  
เขาสูอาเซียน  

143.0 117.37 98.0 41.65 76.0 28.62 2.0 0.53 2.0 0.53 
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ฉ. ผลการดําเนินงาน 
     เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2558 ในเขตพ้ืนที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังนี้ 

1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ 
2. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู   
3. โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซียน 
4. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ 
5. โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
6. โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นภาคชุมชน 
7. เงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน  
8. โครงการเรารักบานไผ 
9. โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. คาขยายเขตไฟฟา  
11. คาขยายเขตประปา 
12. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง(ชุมชนโพธิ์สวรรค) 
13. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา  ซอยเชื่อมถนนประเสริฐแกวอุทิศ -  
  ซอยสุขสําราญ 

14. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล ถนนหนองลุมพุก  ซอย 10 (ชุมชนหนองลุมพุก) 
15. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเชื่อมถนนแจงสนิทซอย 1  
16. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมประสงคซอย 1 (ชุมชนสมประสงค) 
17. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ 
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนนโพธิ์ชัย - มิตรภาพ  (ชุมชนบานไผเกา) 
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจงสนิท ซอย1 (ชุมชนกกแดง) 
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบานเกิ้ง ซอย 19 
21. โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทา 
22. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ 
23. โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ) 
24. โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
25. โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
26. โครงการเผยแพรความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน 
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27. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
28. โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 
29. โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน  (ยุว อปพร.) 
30. โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน  ทางเทาและการจราจร 
31. โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจรประจําป 
32. โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศ 
  ตอเด็กและสตรี 

33. เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
34. โครงการคาใชจายในการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
35. โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง,งานปองกัน, 
   งานเทศกิจฯ, หองประชุมเล็ก 

36. โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
37. โครงการขยะอันตรายแลกไข 
38. สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
  และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 

39. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมชุมชนมีสวนรวม 
40. โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล Green and Clean 
41. โครงการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน (ถนนกินได) 
42. โครงการถนนสวยสะอาด  ภูมิทัศนงดงาม 
43. โครงการขยะเงิน ขยะทอง 
44. โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาล 
45. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยการเรียนรู ICT เทศบาลเมืองบานไผ 
46. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสูประชาคมอาเซยีน 
47.  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
48. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. 
49. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 
50. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 
51. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
52. โครงการอาหารกลางวัน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 ศูนย 
53. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
54. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป. 
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55. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
56. เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพป.  
57. โครงการจัดวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาต ิ
58. โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 
59. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคฯ 
60. โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน(บุญกุมขาวใหญ) 
61. โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 
62. อุดหนุนอําเภอบานไผในการแขงขันกีฬา 
63. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 
64. โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
65. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบานไผ  
66. โครงการชาวบานไผปลอดภัยบริโภค (ดานผลิตภัณฑสุขภาพ) 
67. โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา 
68. โครงการจางเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร  ประจําศูนยบริการสาธารณสุข 
69. โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือใหปราศจากเชื้อ 
  ประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 

70. โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 
71. โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ  
72. โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 
73. โครงการพัฒนาแผงจําหนายเนื้อสัตว (เขียงสะอาด) 
74. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 
75. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ(คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 
76. โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 
77. โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 

78. โครงการถนนคนเดินบานไผ 
79. โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 
80. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาต ิ
81. โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน 
82. โครงการจัดงานวันปใหม 
83. โครงการจัดงานวันสงกรานต 
84. โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 
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85. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
86. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ 
87. งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน 
88. งานบุญกุมขาวใหญ อําเภอบานไผ 
89. บุญตะไลยักษ  บานหนองลุมพุก 
90. บุญบั้งไฟ  บานเกิ้ง 
91. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ  
92. เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
93. เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ  
94. เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณี (บุญคุม) ทั้ง  26  ชุมชน 
95. โครงการเรารักสัตวเลี้ยง 
96. โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 
97. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
98. โครงการคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง 
99. โครงการคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แหง  

100. โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 
101. โครงการคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง 
102. โครงการคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน  2 แหง 
103. โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.โรงเรียน 
104. โครงการคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. 
105. โครงการคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 
106. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
107. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ชีวิตครอบครัวศึกษา ในหลักสูตรระดับ 
108. โครงการบัณฑิตนอย 
109. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย  

  (แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาลดานเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559) 
110. โครงการคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ   

  จํานวน 2 แหง  
111. โครงการแกไขปญหาความยากจน 
112. โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร 
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113. โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน 
114. โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
115. เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดสที่ดอยโอกาสในสังคม 
116. โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 
117. โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย 
118. โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจน 

  และผูดอยโอกาส 
119. โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 
120. โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค บริโภค แกผูพิการ ผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาส 
121. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
122. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ    
123. โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการขอมูลสารสนเทศฯ 
124. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
125. โครงการคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งฯ  

126. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 
127. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
128. โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนองคกรภาคประชาชน 
129. โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
130. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
131. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผูบริหาร 

  เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจาง  
132. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฎิบัติงานดีเดน 
133. โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
134. โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 
135. โครงการอุดหนุนการจัดหาพัสดุครุภัณฑและคาใชจายในการอํานวยการและ 

136. โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
137. โครงการจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
138. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
139. โครงการจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ตามชองเก็บ 
140. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพและเครื่องสํารองไฟฟา 
141. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
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142. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
143. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดมัลติฟงกชั่น 
144. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
145. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ 
146. โครงการติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 
147. โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด 
148. โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
149. โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 
150. โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นตั้งพ้ืน 
151. โครงการจัดทําแผงเหล็กกั้น สําหรับปองกันอันตรายอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2ฯ 
152. โครงการเหล็กดัดหนาตาง อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 
153. โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ  
154. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 

155. โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดลอมดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพถายโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ประจําปงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบานไผทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 
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