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ประกาศ เทศบาลเมืองบานไผ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

******************************************* 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การพัฒนา เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการ

ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

พัฒนากําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล  

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548  (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เทศบาลเมืองบานไผ     

จึงขอประกาศผลกา รดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบานไผ  

    "เมืองนาอยู  คูธรรมมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน"" 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพ่ึงตนเองได 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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6. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 

 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว      

4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลว                                     

1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด             

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก                  

3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก       

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษส่ิงแวดลอม  

เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน                                                                                                       

4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว                      

4.2 การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน                                   

5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน                                                                                                                     

6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี                                                                  

6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง               

7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน           

8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ                     
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9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน   

10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                                                      

11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ง. การวางแผน 

                    เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟง

ปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวใน

แผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

                    เทศบาลเมืองบานไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวันท่ี  29  มิถุนายน 

2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) รายละเอียดโครงการใน

ขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบานไผ มีดังนี้ 

 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรที่ 1  

เพิ่มปริมาณการ

จําหนายสินคาสําคัญ

ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น  

โครงการฝกอบรมสงเสริม

พัฒนาทักษะดานอาชีพ

และพัฒนารายไดชุมชน

ในเขตเทศบาลเมือง 

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 - เพื่อใหประชาชน 

ในเขตเทศบาลฯ ไดมี

ความรู เกิดทักษะ 

ความสามารถและ

ประสบการณใน 

ดานทุนมนุษย  

- เพื่อใหชุมชนสามารถ

นําความรูที่ไดรับไป

ประกอบอาชพี  

ในการดํารงชีวิต  

เพื่อเพิ่มรายไดลด

รายจาย ยกระดับ

มาตรฐาน การครองชีพ

และภูมิปญญาทองถิ่น  

ประชาชนกลุมเปาหมาย 

มีความรูที่ไดจากการ

ฝกอบรมนําไปประกอบ

อาชีพ 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาทักษะและ

คุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความ

ตองการของตลาด  

โครงการเสริมสราง

เครือขายเพื่อพัฒนา

ทักษะแรงงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเพิ่มทางเลือกและ

อํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนในการ

สมัครงานกับนายจาง

หรือสถานประกอบการ

โดยตรง  

ประชาชนในพื้นที่เทศบาล

เมืองบานไผ ผูสูงอายุ  

ผูพิการมีงาน มีอาชีพ  

ที่สรางรายไดที่ยั่งยืนและ

สามารถพึ่งพาตนเองได 
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3. ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาทักษะและ

คุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความ

ตองการของตลาด  

โครงการอบรมสงเสริม

และยกระดับมาตรฐาน

สินคาชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สินคาและผลิตภัณฑ 

ในชุมชน  

-เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ

สําหรับสินคาชุมชน  

จัดฝกอบรมกลุมอาชีพ

ชุมชนในเขตเทศบาล  

ทั้ง 39 ชุมชน 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย

เชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนน

บานเกิ้ง ซอย 17 

(ชุมชนหมูส่ีพัฒนา) 

รายไดจัดเก็บเอง 204,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐานเพื่อแกไข

ปญหาน้ํา ทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากถนน 

โพธิ์กลางไปทางทิศ

ตะวันออกถึงถนนบานเกิ้ง 

ซอย 17 กอสรางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล.ความยาวทอรวม 

บอพักทั้งสองขางประมาณ 

380.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

 

5. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางผิว

จราจร ค.ส.ล. ซอย 

เลียบกําแพงวัดปา 

ชัยวารินทร  

(ชุมชนคลองชลประทาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 262,000.00 เพื่อปรับปรุงผิวจราจร

ใหมีสภาพพรอมใชงาน

ได  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

โดยเร่ิมจากซอยวัดปา- 

ชัยวารินทรไปทางทิศ

ตะวันออก หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 

150.00 ม. พื้นทางเดิม  

บดอัดแนน หรือพื้นที ่ 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 450.00 

ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง

กวางสภาพ รายละเอียด

ตาม แบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

6. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน

หนองลุมพุก ซอย 2 

(ชุมชนหนองลุมพุก) 

เงินสะสม 1,728,000.00 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก 

ซอย2 โดยเร่ิมจากสามแยก

ถนนหนองลุมพุก ไปทาง 

ทิศตะวันออก กอสราง 

ทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.  

ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขางยาวประมาณ 

540.00 เมตร 

7. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการขยายผิวจราจร

พรอมวางทอระบายน้ํา 

ถนนเจาเงาะสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 528,000.00 เพื่อขยายผิวจราจรใหมี

พื้นที่ในการสัญจรได

มากขึ้น พรอมวางทอ 

ทําการทุบทางเทาและ 

ทอระบายน้ําเดิมแลวทําการ

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
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สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

ดานทิศใต เร่ิมจาก 

ถนนสุขาภิบาล 9 

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน  

0.15 เมตร กวาง 2.30-

2.60 เมตร ยาวประมาณ 

131.00 เมตร หรือ Ø 0.60

เมตร บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 

15 บอความยาวทอรวมบอ

พักและคันหินยาวประมาณ 

131.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

8. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา

ซอยแยกซอยศาลเจา 

ดานทิศใต (ซอยหนาบาน 

พอสี) (ชุมชนซอยศาลเจา) 

เงินสะสม 1,474,000.00 เพื่อใหประชาชนไดใช

ถนนอยางปลอดภัยและ

สะดวกแกการสัญจร

ผานไป-มา  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

พรอมทอระบายน้ําซอยแยก

ซอยศาลเจาดานทิศใต  

โดยเร่ิมจากโครงการเดิมไป

ทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ความยาวประมาณ 

237.00 เมตร หรือพื้นที่  

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 711.00 

ตารางเมตร  

9. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกซอย

ประปา 2ดานทิศใต (สุด

ซอยประปา 2) (ชุมชน

ประปา) 

รายไดจัดเก็บเอง 399,000.00 เพื่อกอสรางรางระบาย

น้ําใหไดมาตรฐานและ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

ขังและทําการระบายน้ํา

ไดดี  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ซอยแยกซอยประปา 

2 โดยเร่ิมจากซอยประปา 2 

ไปทางทิศใตทําการกอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

10.00 ม. พรอมรางวี  

ค.ส.ล. ความยาวทอรวม 

บอพักทั้งสองขางยาว

ประมาณ 190.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

10. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ถนนโพธิ์ชัย

มิตรภาพ ซอย 1 

รายไดจัดเก็บเอง 991,000.00 แกไขปญหาน้ําทวมขัง  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ 

ซอย 1 โดยเร่ิมจากถนน 

โพธิ์ชัยมิตรภาพไปทางทิศ

ใต ใชทอ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 

3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอ

พัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

รวมความยาวทอและบอพัก 

ทั้งสองขางยาวประมาณ 

476.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

11. ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการกอสรางถนน รายไดจัดเก็บเอง 252,000.00 เพื่อทําการกอสราง ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 
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พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

ค.ส.ล.ซอยแยกถนน 

ศรีบุญเรือง ซอย 3  

ดานทิศใต หนา ห.จ.ก. 

บุญเจือเฟอรนิเจอร

(ชุมชนบานขาพัฒนา) 

ผิวจราจรใหได

มาตรฐาน ประชาชน 

ไดใชถนนอยาง

ปลอดภัยและเปนการ

แกไขปญหาจราจร  

โดยเร่ิมจากถนนศรีบุญเรือง 

ซอย 3 ไปทางทิศใต ถึงถนน

เลียบวัดโพธิ์กลาง ผิวจราจร

กวาง 2.50 เมตร ยาว

ประมาณ 172.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล.ไมนอยกวา 430.00 

ตารางเมตร พื้นทางเดิม 

บดอัดแนนไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

12. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ถนนเจริญสุข 2 

เงินสะสม 1,595,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.ถนนเจริญสุข โดยเร่ิม

จากถนนโนนสวาง ไปทาง

ทิศตะวันออก ทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 

0.40 เมตร บอพัก 

13. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.ซอยไทยประทาน 

รายไดจัดเก็บเอง 660,000.00 เพื่อทําการกอสรางผิว

จราจรใหไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดใชถนน

อยางปลอดภัยและเปน

การแกไขปญหาจราจร  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

ซอยไทยประทาน โดยทํา

การกอสรางถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาวประมาณ 279.00 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 

ไมนอยกวา 1,116.00 

ตารางเมตร พื้นที่ทางเดิม

บดอัดแนน ไหลทางลูกรัง 

กวาง 1.00 เมตร หรือตาม

สภาพ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

 

14. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ําซอยเชื่อมถนน

ราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 

(ชุมชนศรีหมอน) 

รายไดจัดเก็บเอง 261,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐานเพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนน

ราษฎรธุรกิจ-ถนน

สุขาภิบาล 9 โดยเร่ิมจาก

ถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศ

ตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 

9 ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก 

ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 125.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 
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15. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรซอยหลังบริษัท

อาดัมส จากประตู 

วัดนันทพิมพาราม  

ถึงซอยสุขสําราญ 

รายไดจัดเก็บเอง 638,000.00 เพื่อทําการปรับปรุงผิว

จราจรไหไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดใชถนน

อยางปลอดภัยและเปน

การแกไขปญหาจราจร  

ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี 

ORVERAY โดยเร่ิมจาก

ประตูวัดนันทพิมพาราม 

จนถึงซอยสุขสําราญ กวาง

เฉล่ีย 2.00-3.50 เมตร ยาว

ประมาณ 615.00 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 1,690  

ตร.ม. โดยทําการปูผิว

จราจรเอสฟลทติกคอนกรีต 

หนา 0.05 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

16. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ถนนซอยสระสวรรค 

(ดานทิศใต ชวงที่ 2)  

รายไดจัดเก็บเอง 388,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 

0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะ 10.00 เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาว

ประมาณ 186.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

17. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ําซอย

ธรรมาภิสมัย 

รายไดจัดเก็บเอง 627,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

โดยเร่ิมจากถนนสมหวัง

สังวาลย ซอย 1 ไปทางทิศ

เหนือถึงลําหวยทราย  

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ

กอสรางทอระบายน้ํา  

ค.ส.ล.ซอยธรรมมาภิสมัย 

โดยทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักทั้งสอง

ขาง ยาวประมาณ 300.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

 

18. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล.ซอยสมบัติพัฒนา 

รายไดจัดเก็บเอง 697,000.00 เพื่อทําการกอสรางผิว

จราจรใหไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดใชถนน

อยางปลอดภัยและเปน

การแกไขปญหาจราจร  

เพื่อทําการกอสรางถนน  

ค.ส.ล. ผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 

เมตร ความยาวประมาณ

ประมาณ 345.00 เมตร 

หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย

กวา 1,207.50 ตารางเมตร 
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รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

19. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางสะพาน 

ค.ส.ล.ชุมชนศรีหมอน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ไป - มา  

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 

กวาง 2.00 เมตร ยาว 8.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

20. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเขา

โรงเรียนประเสริฐแกว

อุทิศ (ชุมชนหลักสิบส่ี) 

เงินสะสม 430,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐานเพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ํา 

ไดดีขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากถนนสุข

สําราญไปทางทิศตะวันตก

ถึงโรงเรียนประเสริฐแกว

อุทิศ โดยทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

10.00 เมตร พรอมรางวี   

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอ

พักทั้ง 2 ขาง ยาวประมาณ 

178.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

21. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน   

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 

ซอย 9 (ชุมชนจัดสรร) 

รายไดจัดเก็บเอง 571,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

และถนนที่ไดมาตรฐาน  

คากอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. 

ถนนทองประเสริฐ ซอย 9

โดยเร่ิมจากถนนทอง

ประเสริฐซอย 8 ไปทางทิศ

ตะวันตก โดยทําการ

กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. 

หนา 0.15เมตร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 158.00 เมตร 

พื้นทางเดิมบดอัดแนนหรือ

พื้นที่ดําเนินการ ค.ส.ล.    

ไมนอยกวา 790.00 ตาราง

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร บอพักกวางทุก

ระยะ 10.00 เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักยาวประมาณ 

45.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 
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22. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ทางเขา

ตลาดสดเทศบาล      

(ดานทิศตะวันออก)  

รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 - เพื่อทําการกอสราง

ทอระบายน้ําใหได

มาตรฐาน  

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและทําการ

ระบายน้ําไดดีขึ้น  

ทําการกอสรางรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล.กวางประมาณ 

0.30 เมตร ยาวประมาณ 

25.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนทที่เทศบาล

กําหนด 

23. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน    

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเล่ียง

เมืองมิตรภาพบานไผ - 

บรบือ ชุมชนโนนสวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 791,000.00 เพื่อทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.ใหไดมาตรฐาน

ประชาชนไดใชถนน

อยางปลอดภัยและเปน

การแกไขปญหาจราจร  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 

เมตร ยาวประมาณ 200.00 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.    

ไมนอยกวา 1,000.00 

ตารางเมตร พื้นทางหินคลุก

บดอัดแนนไหลทางหินคลุก 

กวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

24. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน    

ค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ซอย 

13 (ตอเนื่อง) ชุมชนโนน

สวรรค 

รายไดจัดเก็บเอง 308,000.00 เพื่อทําการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.ใหไดมาตรฐาน

ประชาชนไดใชถนน

อยางปลอดภัยและเปน

การแกไขปญหาจราจร  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาวประมาณ 100.00 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.    

ไมนอยกวา 400.00 ตาราง

เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัด

แนนไหลทางหินคลุก กวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

25. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ซอยแจงสนิท ซอย 3 

รายไดจัดเก็บเอง 366,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ซอย 3 

โดยเร่ิมจาก ถนนแจงสนิท

บานไผ - ชนบท ไปทางทิศ

ใต กอสรางทอระบายน้ํา   

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล.        

ทุกระยะ 10.00เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ

รวมบอพัก ยาวประมาณ 

176.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

26. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล. พรอมทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก  

ซอยโพธิ์สวรรค ซอย 3 

รายไดจัดเก็บเอง 229,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ํา ทวมขัง

และถนนที่ไดมาตรฐาน

แกไขปญหาจราจร  

ทําการกอสรางถนนและทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก

ซอยโพธิ์สวรรค ซอย 3 โดย

เร่ิมจากซอยโพธิ์สวรรค 

ซอย 3 ไปทางทิศตะวันตก 

กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. 
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หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาวประมาณ 52.00 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.     

ไมนอยกวา 156.00 ตาราง

เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัด

แนน ไหลทางกวางตาม

สภาพพรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 52.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

27. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ซอยแยก ซอยวัดปาชัย-

วารินทร 

รายไดจัดเก็บเอง 157,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐานเพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวัดปา

ชัยวารินทร โดยเร่ิมจากทิศ

ตะวันตกถึงลําหวยยาง 

กอสรางทอระบายน้ํา       

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล.        

ทุกระยะ 10.00 เมตรพรอม

รางว ีค.ส.ล.ความยาวทอ

รวมบอพัก ยาวประมาณ 

75.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

28. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม

ซอมแซมถนน ค.ส.ล. 

ซอยบานเกิ้งซอย 2 

รายไดจัดเก็บเอง 248,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ํา ทวมขัง

และถนนที่ไดมาตรฐาน

แกไขปญหาจราจร  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ซอยบานเกิ้ง ซอย 2 

โดยเร่ิมจากถนนมิตรภาพไป

ทางทิศเหนือ กอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร 

พรอมรางว ีค.ส.ล.       

ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 94.00 เมตร 

พรอมซอมแซมผิวจราจร   

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว

ประมาณ 20.00 เมตร หรือ

พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
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80.00 ตารางเมตร ไหลทาง

กวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

29. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการขยายเขตประปา

ภายในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการใช

น้ําประปาในเขตที่ไมมี

ระบบประปา  

ขยายเขตประปาตามถนน

และซอยตาง ๆ ที่ยังไมมี

ระบบจําหนายประปา

ภายในเขตชุมชน 39 ชุมชน 

 

 

30. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่ออํานวยความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยแกประชาชน

ในการสัญจรในเวลา

กลางคืน  

ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ตามถนนและซอยในเขต

เทศบาล 

31. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการปรับปรุงศูนย

จัดการมูลฝอยรวมแบบ

ครบวงจรเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 4,680,000.00 เพื่อปรับสภาพขยะมูล

ฝอยกอนทําการฝงกลบ

และคัดแยก ขยะที่ยอย

สลายได  

งานกอสรางบอฝงกลบบอที่ 

3 งานระบบบําบัดน้ําชะ

ขยะ งานสังเกตการณน้ําใต

ดิน ร้ัวลวดหนาม งานระบบ

ไฟฟา งานเคร่ืองจักร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

32. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล. พรอมทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัย 

(เร่ิมจากศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการเรียนรูถึงโรงเรียน

เทศบาลบานไผ) 

เงินสะสม 6,280,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ํา ทวมขัง

และถนนที่ไดมาตรฐาน

แกไขปญหาจราจร  

ชวงที่ 1 ทําการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ 5เมตร 

ยาวประมาณ 214 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา

1,070 ตร.ม. พื้นทางเดิมบด

อัดแนน หนา 0.20เมตร 

และกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ฯ  

33. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีฐานทรัพยากร

ทองถิ่น สนอง

พระราชดําริโดยเทศบาล

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อสนอง

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี  

- จัดต้ัง "ศูนยอนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากร

ทองถิ่นเทศบาลเมือง

บานไผ"  

จัดต้ังศูนยอนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

เทศบาลเมืองบานไผ 

ดําเนินการสนับสนุน

กิจกรรม 4 กิจกรรม         

มีฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาล

เมืองบานไผ 
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เมืองบานไผ (ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.

เทศบาลบานไผ) 

34. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการหนาบาน นามอง รายไดจัดเก็บเอง 62,225.00 -เพื่อสงเสริมให

ประชาชนรักษาความ

สะอาดบริเวณที่อยู

อาศัยของตนเอง  

-เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี

ในการรักษาความ

สะอาดโดยเร่ิมจากที่

บาน สูชุมชนทองถิ่น  

จัดกิจกรรมรณรงครักษา

ความสะอาดภายในเขต

เทศบาล ประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมชุมชน

สะอาดหนาบานนามอง 

35. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ดวยวิถีพอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อใหเยาวชนได

เรียนรูความหลากหลาย

ทาง ชีวภาพในทองถิ่น 

– เพื่อใหเยาวชน

ตระหนักและเห็น 

คุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

จัดอบรมใหความรูแก

เยาวชนใหมีความเขาใจ  

เห็นคุณคามีจิตสํานึกในการ

ใชทรัพยากรอยางคุมคาจัด

กิจกรรมการเรียนรูความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

ทองถิ่น 

 

36. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย

ประปา 3 (ชวงสุดซอย) 

รายไดจัดเก็บเอง 214,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.ซอยประปา 3 (ชวง

สุดซอย) โดยเร่ิมจากซอย

แยกซอยประปา 3 ตัดกับ

ซอยชัชวาล ไปทางทิศ

ตะวันออก โดยทําการ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะ 10.00 เมตร พรอม

รางว ีค.ส.ล.ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาว

ประมาณ 102.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

37. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนยิ่ง

ยง ซอย 6 

รายไดจัดเก็บเอง 303,000.00 เพื่อทําการกอสรางทอ

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและ

ทําการระบายน้ําไดดี

ขึ้น  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 6 

โดยเร่ิมทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น

3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะ 10.00 ม.พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวทอรวม บอ

พักยาวประมาณ 145.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบที่
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เทศบาลกําหนด 

38. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการทอดผาปาขยะ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อลดปริมาณขยะ

มูลฝอยภายในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  

- ชุมชนมีสวนรวมใน

การคัดแยกขยะและ

รวมทําบุญทอดผาปา

สามัคคีดวยขยะรีไซเคิล  

จัดทอดผาปาสามัคคีดวย

ขยะรีไซเคิล ณ วัดภายใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

39. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการตลาดนัดวัสดุรี

ไซเคิล 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 - เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีการลด คัด

แยก ขยะต้ังแต ตนทาง

กอนนําไปกําจัด  

- เพื่อสงเสริมและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการลด คัดแยกและ

นําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชประโยชนใหม  

จัดการอบรมใหความรูใน

การลด คัดแยกและการนํา

ขยะกลับมาใชประโยชนใหม 

จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุ    

รีไซเคิลในชุมชน 

40. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อสงเสริมให

ประชาชนภายในชุมชน

มีการจัดการขยะมูล

ฝอยต้ังแตตนทางอยาง

เหมาะสม  

ประชาชนมีการลด คัดแยก 

และมีการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชนใหม 

 

 

41. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดการขยะ

อันตรายในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 - เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจในการ ลด

คัดแยกขยะอนัตรายใน

ครัวเรือนและสามารถ

ดํา เนินการจัดการขยะ

อันตรายในชุมชนได

อยางถูกตอง  

- เพื่อลดปริมาณขยะ

อันตรายชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  

อบรมใหความรูแกกลุม

เยาวชนในสถานศึกษา 3

โรงเรียน จํานวน 300 คน 

กิจกรรมขยะอันตรายแลก

ไขใน 39 ชุมชน 

42. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการเรารักบานไผ

รักษส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อปลุกฝงจิตสํานึก

การอนุรักษส่ิงแวดลอม  

จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความรูดานส่ิงแวดลอม 

สรางจิตสํานึกการอนุรักษ

แกเยาวชน ทองถิ่นตระหนัก

ถึงความสําคัญของปญหา

ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย และ

มีแนวคิดวาการสรางความรู

เบื้องตนที่เกี่ยวของกับขยะ
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มูลฝอยและน้ําเสีย จัด

กิจกรรมรณรงครักษาความ

สะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง 

43. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดซ้ือรถเข็นขยะ

มูลฝอย  

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

จัดซ้ือรถเข็นขยะมูลฝอย 

จํานวน 5 คัน (รถเข็นขยะ

มูลฝอยสําหรับคนงานงาน

ปดกวาดเก็บขยะตามถนน

สายหลักและจัดเก็บขยะมูล

ฝอยภายในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ มี 3 ลอ       

ลอหลังเปนยางสูบลม 2 ลอ 

ลอหนา 1 ลอ เปนยางตัน) 

44. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการซอมแซมถังขอ

เกี่ยวของรถเก็บขนขยะ

ชนิดขอเกี่ยวหมายเลข

ทะเบียน 83-0493 

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

ซอมแซมถังขอเกี่ยว เบอร 1 

ของรถเก็บขนขยะชนิดขอ

เกี่ยวหมายเลขทะเบียน    

83-0493 ขอนแกน ซ่ึงมี

สภาพผุพัง จํานวน 1 ถัง 

45. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการปะผุรถเก็บขน

ขยะชนิดอัดทาย 

หมายเลขทะเบียน  

82-8363 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทาย 

หมายเลขทะเบียน  

82-8363 ขอนแกนซ่ึงมี

สภาพผุพัง น้ําขยะร่ัว 

จํานวน 1 คัน 

46. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยอย

กิ่งไม 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

-เพื่อลดปริมาณขยะ

อินทรียในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ  

จัดซ้ือเคร่ืองยอยกิ่งไม 

จํานวน 2 เคร่ือง 

 

47. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนองสิม 

เงินสะสม 500,000.00 -เพื่อใหหนองสิมเปน

สถานที่มีภูมิทัศน ที่

สวยงาม -เพื่อใหมีแหลง

กักเก็บน้ํา  

-เพื่อแกไขปญหาภัย

แลง  

ทําการขุดลอกหนองสิม 

กวางประมาณ 28.00 เมตร 

ยาวประมาณ 75.00 เมตร 

ลึกประมาณ 3.00 เมตร

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

48. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.ถนนจากแยกศูนย

บานเกิ้ง ไปถึงสะพาน   

(วัดปาปทุมธรรมวราราม) 

เงินสะสม 726,000.00 -เพื่อกอสรางถนนใหได

มาตรฐาน  

-เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไป - มา  

โดยทําการกอสรางถนน      

ค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย

บานเกิ้งไปถึงสะพาน (วัดปา

ปทุมธรรมวราราม) โดยเร่ิม
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อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

จากแยกศูนยบานเกิ้งไปทาง

ทิศตะวันตกจนถึงสะพาน 

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ขนาดกวาง5.00เมตร ยาว

ประมาณ 225.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 

ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,125.00 

ตารางเมตร พื้นทางลูกรัง 

หนา0.20เมตรพรอมบดอัด

แนนไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ พรอมทอลอด ความ

ยาว 8.00 เมตร จํานวน 2

จุด รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

49. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 

ซอย 10 

เงินสะสม 806,000.00 -เพื่อกอสรางถนนพรอม

ทอระบายน้ําใหได

มาตรฐาน  

-เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไป - มา  

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบบ

ระบายน้ําไดดีขึ้น  

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ถนนทองประเสริฐ ซอย10

โดยเร่ิมจากแยกถนนทอง

ประเสริฐซอย 8 ไปทางทิศ

ตะวันตก ทําการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 

เมตร ยาวประมาณ 137.00 

เมตร หนา 0.15เมตร หรือ

พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 

411.00 ตารางเมตร ฯ 

50. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

เขาวัดปาชัยวารินทร 

เงินสะสม 2,508,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล.ถนนเขาวัดปา        

ชัยวารินทรโดยเร่ิมจากถนน     

แจงสนิท ไปทางทิศเหนือ 

กอสรางกอสรางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 

ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 681.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด 

 

 

51. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.       

ซอย อามาอพารทเมนต 

(ขางรานชาบูอินด้ี) 

เงินสะสม 458,000.00 -เพื่อกอสรางทอระบาย

น้ําใหไดมาตรฐาน  

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังและระบบ

ระบายน้ําไดดีขึ้น  

โดยทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย

อามาอพารทเมนต โดยเร่ิม

จากถนนเจาเงาะ ไปทางทิศ

เหนือ (ซอยตัน) ทําการ
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เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน  กอสรางทอระบายน้ํา  

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ10.00

เมตร พรอมรางวีค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักทั้ง

สองขางยาวประมาณ 

218.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

52. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสงเสริมคนดี 

ศรีเมืองไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 143,000.00 เพื่อสงเสริมคนดี  

มีคุณธรรม เพื่อเปน

ตนแบบใหกับเด็ก

เยาวชน และประชาชน  

การพิจารณาบุคคลตนแบบ

ในดานคุณธรรม จริยธรรมที่

ดี ในเขตเทศบาลเมือง 

บานไผ 

53. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทางการ

ศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ทักษะใหแกพนักงานครู

เทศบาลและ เด็ก

นักเรียน  

การออกรานนิทรรศการใน

งานและประกวดแขงขัน

กิจกรรมทางวิชาการตามที่

เทศบาลเจาภาพกําหนด 

54. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสงเสริมการ

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่อกระตุนใหเทศบาล

และสถานศึกษาได

ตระหนักถึงความ 

สําคัญของการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา  

กองการศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลทั้ง 5 แหง          

สงแผนพัฒนาการศึกษา  

เขาประกวด 

55. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยของ

สถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อเปนศูนยการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับ

ระดับพัฒนา การของ

เด็กปฐมวัย  

- เพื่อจัดหาส่ือตาง ๆ 

ในการเรียนการสอน

เด็กใหมีคุณภาพ มาก

ขึ้น  

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

จํานวน 1 แหง ที่ไดรับการ

คัดเลือก สําหรับ จัดศูนย

การเรียนรูเด็กปฐมวัย 

56. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อใหมีหลักสูตรที่

สอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น

และหลักสูตรแกนกลาง  

เบิกหักผลักสงเงินใหแก

โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

จํานวน 20,000 บาท และ

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล

สาธิตฯ จํานวน 20,000 

บาท เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 

57. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อใหการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลมี

ความกาวหนาเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน

และเขาสูระบบประกัน

คุณภาพ  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใหแก

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 1 คร้ัง 
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58. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน School Based 

Management) 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 - เพื่อสงเสริมใหชุมชน

ไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษา  

- เพื่อใหบริการ

การศึกษากับชุมชน

อยางตอเนื่องและยั่งยืน  

เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบาน

ไผและโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิตฯ 

59. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอบรมเยาวชน

นักเขียนจุดประกายความ

ใฝฝนเพาะเมล็ด

วรรณกรรม 

รายไดจัดเก็บเอง 180,000.00 เพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการ

เปนนักเขียน  

จัดอบรมเยาวชน ในดาน

การเปนนักเขียน 

60. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

อุดหนุนโครงการอบรม

พัฒนานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

การดําเนินการโครงการ

อบรมพัฒนานักเรียนสู

ความเปนเลิศทาง

วิชาการ ใหแกโรงเรียน

บานไผ  

จายอุดหนุนใหแกโรงเรียน

บานไผ 

61. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการเยาวชนสัมพันธ

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานึก แก

เด็กและเยาวชนในการ

อนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

จัดอบรมเด็ก เยาวชน ใน

เขตเทศบาลบานไผ 

62. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการคายพัฒนา

ศักยภาพผูนําสภาเด็กและ

เยาวชน กาวสูประชาคม

อาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมเขาคาย

พัฒนาศักยภาพผูนํา

ใหกับคณะกรรมการ

สภาเด็กและเยาวชน  

นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก

ของโรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

63. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อสงเสริมการพัฒนา

ดานการศึกษา  

จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ โรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

64. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการเขาคายฝกซอม

กีฬานักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะดาน

กีฬาและสรางความ

สามัคคีภายในทีม  

จัดการเขาคายฝกซอมกีฬา

ใหแกนักเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผ ในการเขารวม

แขงขันกีฬานักเรียน อปท.

ระดับภาค 

65. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อใหนักเรียนเขารวม

แขงขันกีฬานักเรียน 

อปท.  

การนํานักกีฬาตัวแทนของ

เทศบาลเมืองบานไผเขารวม

แขงขันกีฬานักเรียน ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และระดับประเทศ 

66. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

โครงการแขงขันกีฬา

อนุบาลเกมส 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 เพื่อสงเสริมนักเรียน

ระดับปฐมวัยและ

อนุบาล ในการแขงขัน

จัดการแขงขันกีฬาใหแก

นักเรียนระดับปฐมวัยและ

อนุบาล ในเขตเทศบาลเมือง
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วัฒนธรรมของชุมชน กีฬา  บานไผ 

67. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 3,720,000.00 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่

มีปญหาดานโภชนาการ

และขาดแคลนอาหาร

กลางวัน  

เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

ใหแก โรงเรียนเทศบาล 

และโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิตฯ 

 

68. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 

แหงสังกัดเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,719,200.00 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่

มีปญหาดานโภชนาการ

และขาดแคลนอาหาร

กลางวัน  

เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1, 2, 3 สังกัดเทศบาลฯ 

69. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 

2 ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 6,940,000.00 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่

มีปญหาดานโภชนาการ

และขาดแคลนอาหาร

กลางวัน  

เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

ใหแกโรงเรียนสังกัด สพป.

เขต 2 ขอนแกน จํานวน 8 

แหง 

70. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 1,782,100.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ใหแกนักเรียน  

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกนักเรียน โรงเรียน

สังกัดเทศบาล ทั้ง 2 แหง  

71. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนสังกัด สพป. 

รายไดจัดเก็บเอง 3,324,700.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ใหแกนักเรียน  

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกนักเรียน โรงเรียน

สังกัด สพป. ทั้ง 8 แหง  

72. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 722,300.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ใหแกเด็กเล็ก  

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาล ทั้ง 3 

แหง 

73. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียนให

เปนแหลงเรียนรูที่

ทันสมัย  

โรงเรียนเทศบาลบานไผ

จํานวน 100,000 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล

สาธิตฯ จํานวน 100,00 

บาท 

74. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนโดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันทรัพยากร

มนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนกับ

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 - เพื่อพัฒนาพนักงาน

ครูใหมีความรู ความ

เขาใจ เทคนิควิธี การ

สอน การผลิต

นวัตกรรมและกิจกรรม

การเรียนรู เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  

- เพื่อสรางเครือขายใน

การนิเทศ ติดตามผล

การพัฒนา การเรียน

การสอนของโรงเรียนใน

อุดหนุนงบประมาณ

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนโดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันทรัพยากร

มนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนกับ

เทศบาลเมืองบานไผใหแก 

สถาบันทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สังกัดเทศบาลเมือง 

บานไผ  

75. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการจัดงานวันบัณฑิต

นอย 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อสงเสริมให

นักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง - 

เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ใหแกเด็ก

นักเรียน  

จัดงานมอบวุฒิบัตรใหแก

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และนักเรียนชั้นอนุบาล/

มัธยมศึกษาปที ่3 สังกัด

เทศบาลฯ 

76. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสงเสริมกิจกรรม

รักการอาน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อพัฒนาใหนักเรียน

อานออกเขียนไดคลอง  

จายเปนคาใชจายในการ

สงเสริมกิจกรรมรักการอาน 

ใหแกโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผที่ไดรับคัดเลือก 

จํานวน 1 แหง 

 

77. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนสูมาตรฐาน

การศึกษาโรงเรียนใน

สังกัด สพป.เขต 2 

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 อุดหนุนงบประมาณ

สงเสริมการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนา 

คุณภาพผูเรียนสู

มาตรฐานการศึกษา

ใหแกโรงเรียนสังกัด 

สพป.  

จายเงินอุดหนุนใหโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2

ขอนแกน (ในเขตเทศบาล) 

จํานวน 8 แหง 

78. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามแผน

ยุทธศาสตรชาติดานเด็ก

ปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอน

เขาประถมศึกษาปที่ 1

ตามนโยบายรัฐบาลดาน

เด็กปฐมวัย (พ.ศ.2557-

2559) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อใหเด็กปฐมวัย

ไดรับการพัฒนาทั้ง 4 

ดาน -เพื่อสงเสริม

ความรู ความสามารถ

ในการกระบวนการจัด 

การเรียนรูใหแกเด็ก

ปฐมวัย  

จัดอบรมพนักงานครู, ครู

ผูดูแลเด็ก, ผูดูแลเด็ก,

บุคลากรสนับสนุนการสอน

และบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

79. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสงเสริมการอาน 

: เทศกาลหนังสือส่ือแหง

รักสูทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 -เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

มีนิสัยรักการอาน -เพื่อ

สรางภาคีเครือขายใน

การจัดกิจกรรมสงเสริม

การอานและการเรียนรู  

การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานและการเรียนรูใหแก 

เด็ก เยาวชนและประชาชน  

80. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการจัดคายฝกอบรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

อปท.ระดับภาค 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูของเด็กและ

เยาวชน  

จัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็ก

และเยาวชนใหแก อปท.

ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

81. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอบรมสัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายไดจัดเก็บเอง 290,000.00 เพื่ออบรมสัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะ

กรรมการบริหารศูนย

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและคณะ

กรรมการบริหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองบานไผ 
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สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองบานไผ 

พัฒนาเด็กเล็ก 

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองบานไผ  

82. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา

คูมือการเรียนรูภาษาสู

ประชาคมอาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 -เพื่อพัฒนาคูมือการ

เรียนรูภาษาของ

ประเทศกลุมประชาคม

อาเซียน -เพื่ออบรมเชิง

ปฏิบัติการดานภาษา

เพื่อการส่ือสาร  

พนักงานครูเทศบาล 

บุคลากรทางการศึกษา และ

เจาหนาที่ทองถิ่น ของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

83. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู

ของโรงเรียนในสังกัดให

มีความหลากหลาย

สอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง พ.ศ. 2551  

โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

จํานวน50,000 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล

สาธิตฯจํานวน 50,000 

บาท 

84. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุน

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ยากจน (คาปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน) 

รายไดจัดเก็บเอง 465,000.00 เพื่อจายเปนคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน  

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

 

 

85. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รายหัว) 

รายไดจัดเก็บเอง 2,701,300.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับ

นักเรียน  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

86. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รายหัวสวนเพิ่ม : Top 

Up) 

รายไดจัดเก็บเอง 551,500.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับ

นักเรียน  

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

87. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(คา

หนังสือเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 743,200.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในการจัดซ้ือ

หนังสือเรียนสําหรับ

นักเรียน  

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

88. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา

เคร่ืองอุปกรณการเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 408,800.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในซ้ือเคร่ือง

อุปกรณการเรียน

สําหรับนักเรียน  

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

89. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

รายไดจัดเก็บเอง 426,800.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในการซ้ือ

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา นักเรียน
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ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(คา

เคร่ืองแบบนักเรียน) 

เคร่ืองแบบนักเรียน

สําหรับนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

90. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 681,300.00 เพื่อสนับสนุนเปน

คาใชจายในการดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับนักเรียน  

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง 

91. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาบนถนน

ทางเทาและการจราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงานของ

ชุมชุนและเพื่อปอง

อุบัติเหตุภายในเขตเท

ศาล  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน 

92. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการปองกันอุบัติเหตุ

และเสริมสรางวินัยจราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรมไดรับความรู

เกี่ยวกับการปองกัน

อุบัติเหตุและการขับขี่

รถจักรยายนตที่

ปลอดภัย  

จัดฝกอบรมเยาวชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

จํานวน 1 รุนๆละ 60 คน 

93. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางตีเสนจราจร

ถนนสายตางๆในเขต

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 เพื่อใหประชาชนเกิด

ความปลอดภัยในการ

ใชรถและถนนลด

อุบัติเหตุ  

ถนนสายตางในเขตเทศบาล 

 

 

94. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โคมไฟกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย 

รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 เพื่อใหประชาชนเกิด

ความปลอดภัยในการ

ใชรถและถนนลด

อุบัติเหตุ  

ถนนสายตางในเขตเทศบาล 

95. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 39,000.00 - เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก 

/ เยาวชน หางไกลยา

เสพติด รูคุณ รูโทษของ

ส่ิงเสพติด - เพื่อพัฒนา

ความรู ความเขาใจการ

ปองกันยาเสพติดของ

เจาหนาที่ อปท. และ

ครูแกนนํา  

จัดกิจกรรมการรณรงคการ

ตอตานยาเสพติดของ

นักเรียนและเยาวชน การสง

เจาหนาที ่อปท. และครู

แกนนําโรงเรียนสังกัด

เทศบาลโรงเรียนละ 1 คน 

เขาอบรมการรณรงค

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

96. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

โครงการกอสรางอางลาง

ถวย - ชาม 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 เพื่อมีสถานที่ลาง

ภาชนะสําหรับใส

กอสรางอางลางถวย-ชาม 

จํานวน 2 อาง ใหแก
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ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล

สาธิตฯ 

97. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ

เยาวชนและประชาชน 

(บุญกุมขาวใหญ) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อสงเสริมการเลน

กีฬา  

จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน

และประชาชน 

98. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อสงเสริมทักษะดาน

การเลนกีฬาใหแก

นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา  

จัดการแขงขันกีฬานักเรียน

ระดับประถมศึกษา สังกัด

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

99. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสงเสริมการเลน

กีฬาฟุตบอล ใหแก

เยาวชนและ ประชาชน

ทั่วไป  

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

7 คน สําหรับเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป 

100. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันเดิน - วิ่ง 

มินิมาราธอน 

รายไดจัดเก็บเอง 85,000.00 เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

ไดออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพดวยวถิี

ธรรมชาติ  

จัดการแขงขัน เดิน-วิ่ง มินิ

มาราธอน  

101. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการตลาดสะอาด

อาหารปลอดภัยใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อผูประกอบการคา

ตลาด ในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ปฏิบัติได

ถูกตองในดาน

สุขลักษณะของการ

จําหนายอาหาร  

-เพื่อกระตุนให

ผูประกอบการคาดูแล

ความสะอาดของแผง

จําหนาย  

จัดอบรมผูประกอบการคา

ในตลาดปฏิบัติไดถูกตองใน

ดานสุขลักษณะของการ

จําหนายอาหาร 

ผูประกอบการคามีสวนรวม

ในการรักษาความสะอาด

ของแผงจําหนาย 

 

102. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการชาวบานไผ  

รวมใจ ลดการใชน้ํามัน 

ทอดซํ้า 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 -เพื่อใหผูประกอบการ/

ประชาชนไดตระหนัก

ถึงปญหา พิษภัยของ

การใชน้ํามันทอดซํ้า  

-ผูประกอบการ/

ประชาชนไดรูจักวิธีการ

นําวัสดุส่ิงของใชแลวไป

ใชประโยชน เชน การ

นําน้ํามันทอดซํ้าไป

ผูประกอบการ/ประชาชน

ลดการใชน้ํามันทอดซํ้าโดย

จําหนายอาหารที่ใชน้ํามันที่

มีคุณภาพมาตรฐาน 

ผูประกอบการ/ประชาชน 

ไมเททิ้งน้ํามันทอดซํ้าลงสู

ส่ิงแวดลอม เชนรองระบาย

น้ํา 
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ผลิตไบโอดีเซล  

103. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,393,200.00 เพื่อจายเปนเงินสมทบ

ใหกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาลเมือง

บานไผ  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

104. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเมืองที่เปนมิตร

กับผูสูงอาย ุ

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุได

ดํารงชีวิตในสังคมอยาง

มีความสุข  

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ 

105. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการตําบลสุขภาวะ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อสรางสังคมอยูเย็น

เปนสุข  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ 39 ชุมชน 

106. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดู

งาน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การพัฒนาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต  

- เพื่อใหผูสูงอายุได

แลกเปล่ียนการทํางาน

กับหนวยงานอื่นๆ  

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ 

107. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสาธารณสุข

ผสมผสานเชิงรุก 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

เขาถึงบริการ 

สาธารณสุขอยางทั่วถึง  

ออกหนวยบริการในชุมชน

เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน 

108. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเฝาระวังปองกัน

และควบคุมโรคติดตอใน

สัตว 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอจาก

สัตว  

สัตวเล้ียงในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

109. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมาฆาสัตว

ในโรงฆาสัตวมาตรฐาน

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 345,600.00 เพื่อเปนคาจางเหมา

แรงงานบุคคล เพื่อฆา

และชําแหละสัตว

มาตรฐานเทศบาลเมือง

บานไผ  

พนักงานฆาสัตวในโรงฆา

สัตว จํานวน 4 คน 

110. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุนบริจาค

โลหิตชวยเหลือชีวิตเพื่อน

มนุษย 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่ออุดหนุนในกิจกรรม

บริจาคโลหิตของอําเภอ

บานไผ ตามหนังสือ

ดวนที่สุดที่ ขก 

0218/1355 ลว. 9 

มิ.ย. 2558  

อุดหนุนเงินใหแกอําเภอ

บานไผ ในการจัดกิจกรรม 

111. ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการเงินอุดหนุนศูนย รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อชวยเหลือผูปวยโรค อุดหนุนใหแกศูนยเฉลิมพระ
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สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

ของอําเภอบานไผ ตาม

หนังสือที่ ขก 

0218/1356 ลว. 9 

มิ.ย. 2558  

เกียรติอําเภอบานไผ 

112. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุนการ

บริการสาธารณสุขมูลฐาน 

รายไดจัดเก็บเอง 585,000.00 เพื่อให อสม. ทั้ง 39 

ชุมชน ไดดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณให  

อสม. ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 

7,500 บาท 

113. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเตรียมความ

พรอมกอนเขาสู 

วัยผูสูงอาย ุ

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 สงเสริมใหบุคคล

เตรียมพรอมมีความรูใน

การดูแลตนเองทั้ง

ทางดานสุขภาพกาย 

จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ

สภาพแวดลอม และมี

โอกาสทํากิจกรรม

รวมกันอยางมีความ

ภูมิใจ ภายใน 

ครอบครัวและในชุมชน  

เปนการใหความรูความ

เขาใจแกผูที่จะยางเขาสูวัย

ผูสูงอายุและผูสูงอายุไดมี

โอกาสพบปะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

114. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเรารักบานไผ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 -เพื่ออบรม ใหความรู 

เยาวชนเสริมสราง

ภูมิคุมกันรูทัน 

เพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร  

–เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาการถูก 

ลวงละเมิดทางเพศ  

เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ทั้ง 39 ชุมชน 

115. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมการ

แขงขันกีฬาในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 -เพื่อเสริมสรางสุขภาพ

ประชาชนภายในชุมชน 

-เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

เยาวชน ประชาชนในเขต

เทศบาล ทั้ง 39 ชุมชน 

116. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเคราะห

ครอบครัวผูประสบภัย

พิบัติและปญหาความ

เดือดรอน ยากจน และ

ผูดอยโอกาส 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 เพื่อใหการสงเคราะห

ครอบครัวผูยากไรและ

ดอยโอกาสที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอน

จากภัยธรรมชาติหรือ

จากความยากจน 

ยากไร  

ชวยเหลือดานการเงินและ

เปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

แกครอบครัวผูประสบภัย

พิบัติ ปญหาความยากจน 

ยากไร  

117. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเคราะหเคร่ือง

กันหนาวแกผูดอยโอกาส 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนเบื้องตน

แกผูยากไรยากจน และ

ดอยโอกาสที่ประสบกับ

ปญหาภัยธรรมชาติและ

ใหการสงเคราะหเคร่ืองกัน

หนาวแกผูที่ยากจนและดอย

โอกาส ในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน 
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จากสภาพ อากาศที่

หนาวเย็น ตามฤดูกาล  

 

 

118. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการอบรมเสริมสราง

ทักษะชีวิต 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อใหเด็กและสตรีใน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิต  

-เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

-เพื่อปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอม  

ประชาชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 39 ชุมชน 

119. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงคยุติความ

รุนแรงตอเด็ก เยาวชน 

สตรี และความรุนแรงใน

ครอบครัว 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อใหเด็กและสตรีใน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิต -เพื่อใหเกิด

ความอบอุนใน

ครอบครัว -เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชากรในชุมชน  

ประชาชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 39 ชุมชน 

120. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูสูงอาย ุคนพิการในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 -เพื่อเปนการใหความรู

ความเขาใจในสิทธิที่

ไดรับจากหนวยงานของ

รัฐ  

-เปนการสรางขวัญและ

กําลังใจให

กลุมเปาหมายที่ได

ดําเนินชีวิตอยูไดใน

สังคมที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน  

กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 

39 ชุมชน 

121. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเมืองจักรยาน

เพื่อสุขภาพ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อพัฒนา

แนวนโยบายสาธารณะ

สําหรับการใชจักรยาน

ในเขตเทศบาล  

-เพื่อสงเสริมให

ประชาชนใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน  

-เพื่อรณรงค

ประชาสัมพันธและ

สงเสริมใหมีสัญลักษณ

และส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการใช

จักรยาน  

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ สถานที่ตางๆ 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

122. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกรักษา

รายไดจัดเก็บเอง 259,200.00 เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน

ทางราชการไมใหเกิด

จางเหมา/บุคคล/เอกชน  

ทําหนาที่รักษาความ
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ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ความปลอดภัยสถานที่

ราชการ 

ความเสียหายและ 

สูญหาย  

ปลอดภัย สถานที่ราชการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

123. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อใหปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียนให

มีสภาพสวยงาม มั่นคง 

ปลอดภัย  

จายเปนคาใชจายในการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน ใหแกโรงเรียน

เทศบาลบานไผ  

200,000 บาท  

 

 

124. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารโรงเรียน

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อใหปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียนให

มีสภาพสวยงาม มั่นคง 

ปลอดภัย  

จายเปนคาใชจายในการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน ใหแกโรงเรียน

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

จํานวน 200,000 บาท 

125. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการพัฒนา

อาสาสมัครเยาวชน

คุมครองผูบริโภค 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อสรางความ

ตระหนัก ความรูความ

เขาใจ ในการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพที่

ถูกตองใหแกกลุม

เยาวชนในโรงเรียน  

-เพื่อสงเสริมใหกลุม

เยาวชนไดมีบทบาทใน

การพัฒนางานคุมครอง

ผูบริโภค  

มีการจัดต้ังกลุมอาสาสมัคร

เยาวชนเพื่อดําเนินการดาน

งานคุมครองผูบริโภคใน

โรงเรียน 

126. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมาเวรยาม

ดูแลศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 เพื่อดูแลความปลอดภัย

ทรัพยสินของ

ศูนยบริการสาธารณสุข 

จางเหมาเวรยามดูแล

ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

จํานวน 1 คน 

127. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดซ้ือตูเก็บ

อุปกรณการแพทยประจํา

หนวยปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉิน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อใชในการเก็บ

อุปกรณทางการแพทย  

จัดซ้ือตูเก็บอุปกรณทาง

การแพทย จํานวน 1 หลัง 

เปนตูบานเล่ือนกระจกโครง

ตูทําจากเหล็กใชระบบราง

บานเล่ือนเปด-ปด งาย

ขนาดไมนอยกวา  

91ซม.X45ซม.x183ซม. 

128. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดซ้ือตูเก็บ

เอกสารประจําหนวย

ปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉิน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อใชเก็บเอกสารตางๆ  จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร จํานวน 

1 หลัง เปนตูทึกบานเล่ือน 

โครงตูทําจากเหล็ก ใชระบบ

รางบานเล่ือนเปด-ปด งาย

ขนาดไมนอยกวา 91 ซม.

X45 ซม. X 183 ซม. 
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129. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมา

บุคลากรทําความสะอาด

อาคารศูนยบริการฯและ

ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชให

ปราศจากเชื้อประจํา

ศูนยบริการฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผมี

บุคลากรพรอม

ใหบริการประชาชน  

ศูนยบริการฯผานเกณฑ

ประเมิน จางเหมาบุคลากร

ทําความสะอาดอาคาร

ศูนยบริการฯและดูแล

เคร่ืองมือเคร่ืองใชให

ปราศจากเชื้อประจํา

ศูนยบริการฯ จํานวน 

1 อัตรา 

130. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมาผู

ปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบาน

ไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 777,600.00 เพื่อใหบริการดาน

การแพทยฉุกเฉิน แก

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  

จางเหมาผูปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉินจํานวน  

9 คน (ปฏิบัติงานวันละ  

2 เวรๆ ละ 3 คน 

 

 

 

131. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการประชุม

ประชาคมสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเสริมสรางสนับสนุน

ใหคณะกรรมการ

บริหารงานกิจการ  

อปพร.และอาสาสมัคร

ตํารวจชุมชนของ

เทศบาลมีความเขมแข็ง

และบทบาทเพิ่มมากขึ้น  

จัดประชุมประชาคม อปพร. 

สังกัดศูนย อปพร. เทศบาล

เมืองบานไผ 

132. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรมจัดต้ัง

อาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายไดจัดเก็บเอง 154,100.00 เพื่อใหเยาวชนมีสวน

รวมในการปองกันภัย

ฝายพลเรือน  

ฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 1 รุน จํานวน 50 

คน 

133. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม  

ยุว อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีสวน

รวมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

ฝกอบรม ยุว อปพร. 

จํานวน 1 รุนๆ ละ 50 คน 

134. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

สถาปนาอปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ในวัน

สถาปนา อปพร. เพื่อ

สงเสริมการปฏิบัติงาน

ของสมาชิก อปพร.  

จัดกิจกรรมในวันที่ 22 

มีนาคม ของทุกป 

135. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

โครงการฝกซอมการ

ปองกันและแกไขปญหา

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อเตรียมพรอมรับ

สถานการณจากเหตุสา

ธารณภัยตาง ๆ  

ดําเนินการฝกซอมแผน

ปองกัน เชน อัคคีภัย  

วาตภัย อุทกภัย 
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ในชีวิตและทรัพยสิน 

136. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงคปองกัน

อุบัติเหตุชวงเทศกาล  

( ปใหม ตรุษจีน และ

สงกรานต )  

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุตาง ๆ ในชวง

เทศกาล  

ดําเนินการต้ังจุดตรวจ  

จุดบริการแกประชาชน

ในชวงเทศกาล 

137. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อปองกันและเฝา

ระวังแกไขปญหายาเสพ

ติด  

ดําเนินการการปองกัน

กิจกรรมตามโครงการ

จังหวัดขอนแกนไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

138. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม 

ยุวเทศกิจ 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อใหเยาวชนมีสวน

รวมในการจัดความเปน

ระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง  

ฝกอบรมยุวเทศกิจ จํานวน 

2 รุนๆ ละ 50 คน 

139. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดอําเภอ

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 45,000.00 เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

 

 

140. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดสถานี

ตํารวจภูธรบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

141. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

142. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการปรองดอง

สมานฉันท 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 -เพื่อเปนศูนยกลางใน

การสรางความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับนโยบาย

บริหารราชการแผนดิน

และเปนศูนยกลางใน

การรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีตอรัฐ 

-เพื่อสรางจิตสํานึกให

ทุกกลุม ทุกฝายใหมี

ความรัก สามัคคี  

จัดกิจกรรมปรองดอง

สมานฉันทใหประชาชน  

ทั้ง 39 ชุมชน มีสวนรวม

และ สรางจิตสํานึก 
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143. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในวัน

สําคัญของชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อเปนการ

เทิดพระเกียรติเนื่องใน

วโรกาส 5 ธันวา

มหาราช และ12 สิงหา

มหาราชิน ี 

จัดหาซ้ือธง ธงทิว โคมไฟ 

ไฟประดับตราสัญลักษณใน

วโรกาสวันสําคัญและวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชใน

การประดับตกแตงอาคาร

สํานักงาน ซุมเฉลิมพระ

เกียรติถนนสายตาง ๆ และ

ในชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน  

144. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการแขงขันกีฬาสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสงเสริม

ความสัมพันธดานกีฬา

ระหวางหนวยงาน และ 

ประชาชน  

จัดการแขงขันกีฬาประเภท

ตาง ๆ ใหแกพนักงานสวน

ราชการ ประชาชนและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

145. ยุทธศาสตรที่ 7 การ

สงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชน และการ

สรางเครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันไทคัพ

มหกรรมกีฬาทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อสงเสริมการแขงขัน

กีฬา  

สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

ไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

146. ยุทธศาสตรที่ 7 

 การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการสงเสริมพนักงาน

ครูเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและนักเรียน

สังกัดเทศบาลเขารวม

แขงขันกีฬา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อสงเสริมการแขงขัน

กีฬารวมกับหนวยงาน

อื่น ๆ  

สงพนักงานครูเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและ

นักเรียน สังกัดเทศบาลเขา

รวมแขงขันกีฬากับ

หนวยงานอื่น ๆ 

147. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางองคกรปกครอง

ทองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอบานไผ  

จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น 

สําหรับ อบต. จํานวน 9 

แหง เทศบาล จํานวน 2 

แหง ในเขตอําเภอบานไผ 

 

 

148. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดงานประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 1,750,000.00 เพื่อรักษา

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่น  

จัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรมของชาติและ

ทองถิ่น 

149. ยุทธศาสตรที่ 7 

 การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอนุรักษและฟนฟู

วัฒนธรรมอีสาน 

รายไดจัดเก็บเอง 180,000.00 เพื่ออนุรักษและฟนฟู

วัฒนธรรมการแตงกาย  

สงเสริมการอนุรักษการแตง

กายผาไทยของอีสาน 

150. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดงานฉลองวัน

เด็กแหงชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อใหเห็นความสําคัญ

ของ  

จัดกิจกรรมในงานฉลองวัน

เด็กแหงชาติ 
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และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

151. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการบรรพชา

สามเณร/จารณีภาคฤดู

รอน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางใน

การศึกษาธรรมะ  

จัดกิจกรรมการบรรพชา

สามเณร/จารณี ภาคฤดูรอน

ใหแกเด็กและเยาวชน ใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

152. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

เงินอุดหนุนวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ทองถิ่น  

สนับสนุนงบประมาณ

สงเสริมการการอนุรักษจัด

งานวัฒนธรรมทองถิ่น 

153. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

เงินอุดหนุนกิจการศาสนา

ในเขตเทศบาลเมืองบาน

ไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 220,000.00 เพื่อการทํานุบํารุง

ศาสนาใหเจริญและคง

อยูสืบไป  

อุดหนุนเงินงบประมาณ

ใหแกวัดที่ต้ังอยูในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

154. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

เงินอุดหนุนวัฒนธรรม

และประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 เพื่อรวมสงเสริมการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ทองถิ่น  

จายเปนเงินอุดหนุน

วัฒนธรรมฯ 

155. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เทิดไทองคราชัน เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนืองใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  

-เพื่อเผยแพรพระราช

กรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวใหประชาชน

ไดสํานึกและตระหนัก

ในพระมหากรุณาธิคุณ  

จัดกิจกรรมพอดีเดน  

จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ จัดกิจกรรม

ถวายพระพร 

156. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต

พระบรมราชินีนาถ เนื่อง

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  

-เพื่อเผยแพรพระราช

กรณียกิจของสมเด็จ

พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ให

ประชาชนไดสํานึกและ

ตระหนักในพระมหา

จัดกิจกรรมแมดีเดน  

จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ จัดกิจกรรม

ถวายพระพร 
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กรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ

พสกนิกรชาวไทย  

157. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแนวใหมแบบ

ชุมชนมีสวนรวมและ 

ทัศนศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อสรางเสริมการมี

สวนรวมในการจัดการ

ปญหา ส่ิงแวดลอมของ

ภาคประชาชน  

- เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการ เก็บ

ขนขยะมูลฝอยชุมชน  

ประชุมคณะกรรมการแกน

นํา 39 ชุมชน และ

ผูเกี่ยวของ จํานวน 1 คร้ัง 

ประชาสัมพันธโครงการ

จัดการส่ิงแวดลอมแนวใหม 

39 ชุมชน สนับสนุน

กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอม  

158. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการเสริมสรางพัฒนา

ประสิทธิภาพสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 -เพื่อเปนการ

ประสานงานถายโอน

งานจากสวนกลางสู

ทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพและเปน

การทํางานรวมกันใน

เชิงบูรณาการ  

-เพื่อใหการทํางาน

ถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับ  

จัดประชุม อบรม สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหที่อยูใน

ความรับผิดชอบของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

159. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการสํารวจขอมูล

พื้นฐานชุมชนเพื่อการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อจัดทําและสํารวจ

ขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชนภายในเขต

เทศบาลและนํามา

วิเคราะหสภาพปญหา

ดานตางๆเพื่อนํามา

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น  

ครัวเรือนในเขตเทศบาล  

ทั้ง 39 ชุมชน 

160. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดประชุม

ประจําเดือนองคกรภาค

ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 เพื่อสรางความเขมแข็ง

ของ คณะกรรมการ

ชุมชนและองคกรอื่น 

ในชุมชนใหมีสวนรวม

ในการรวมคิดรวมทําใน

การพัฒนาทองถิ่นรวม

ไปถึงการรับทราบถึง

ความเคล่ือนไหวและ

ภารกิจตอเนื่อง  

จัดประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนและคณะกรมการ

กลุมสตรีแมบาน กลุม

องคกรอื่นๆในเขตเทศบาล 
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161. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการวันเยาวชน

แหงชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 123,500.00 -เพื่อใหเยาวชนมีโอกาส

ไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมไดแสดง

ความสามารถ และกลา

แสดงออกในส่ิงที่

ถูกตอง  

-เพื่อใหเยาวชนใน

สถานศึกษาทั้งในระบบ 

และนอกระบบ ไดมี

โอกาสเขารวมกิจกรรม  

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

162. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอบรมการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 -เพื่อใหประชาชนใน

ทองถิ่นไดรับความรูใน

ดานการจัดทํา บัญชี

ครัวเรือนของตน  

-เพื่อใหประชาชนทราบ

ถึงรายไดและคาใชจาย

ของตนและครอบครัว  

-เพื่อใหประชาชน

สามารถวางแผนการใช

จายตอไปไดอยาง

รอบคอบ  

ประชาชนทุกชุมชนในเขต

เทศบาล 

163. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการแกไขปญหา

ความยากจน 

รายไดจัดเก็บเอง 265,000.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชน

มีอาชีพหรือรายไดใน

ระหวางปดภาคเรียน

และไมปดภาคเรียน ใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน  

จางนักเรียน/นักศึกษา เพื่อ

สรางรายไดใหกับนักเรียนใน

วันปดภาคเรียน หรือ กําลัง

ศึกษาอยู 

164. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอบรมอนุรักษ

และขยายพันธุโค ชุมชน

ในเขตเทศบาลเมือง 

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเปนการอนุรักษโค 

ใหคงอยูเพิ่มจํานวน

มากขึ้น แกไข ปญหา

ความเดือดรอนของ

เกษตรกรและ เปนการ

สรางรายไดใหแก

ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  

สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน 

สามารถยืมเล้ียงขยายพันธุ

และสงตอสมาชิกรายตอไป

โดยไมมีการซ้ือขายแมพันธุ

โค 

165. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอบรมเกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 -เพื่อใหประชาชนมี

ความรูเร่ืองเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง  

-เพื่อใหชุมชนสามารถ

นําความรูที่ไดรับไป

ประกอบอาชพี 

สามารถลดรายจายเพิ่ม

รายไดระดับมาตรฐาน

การครองชีพ  

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน 

166. ยุทธศาสตรที่ 7  โครงการฝกอบรมและ รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อสรางความรูความ ทําการฝกอบรมและสาธิต
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การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

สาธิตการผลิตน้ํามันไบโอ

ดีเซลจากน้ํามันทอดซํ้า 

เขาใจใหกับชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองบาน

ไผ บุคลากรเทศบาล

และบุคคลผูสนใจไดรับ

รูถึง ประโยชนไบโอ

ดีเซล  

-เพื่อปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกที่ดีแกชุมชน

บุคลากรเทศบาลและ

บุคคลทั่วไป รวมใจ

รักษาส่ิงแวดลอม และ

รวมชวยกันลดภาวะ

โลกรอน  

การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 

ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ,บุคลากร

เทศบาล,บุคคลผูสนใจ 

167. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการเลือกต้ังประธาน

คณะกรรมการชุมชน  

ทั้ง 39 ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเลือกต้ังประธาน

คณะกรรมการชุมชน

แทนประธาน

คณะกรรมการชุมชนที่

ครบวาระ เสียชีวิต 

ลาออก ยาย ถิ่นฐาน ใน

การดําเนินงานกิจกรรม

อยางตอเนื่องระหวาง 

ชุมชนกับเทศบาลใน

การพัฒนาทองถิ่นให

เจริญกาวหนาอยางม ี 

จัดใหมีการ เลือกต้ัง

ประธานคณะกรรมการ

ชุมชนแทนประธาน

คณะกรรมการชุมชนที่ครบ

วาระ เสียชีวิต ลาออก  

ยายถิ่นฐาน ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

ประสิทธิภาพ 

168. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการฝกอบรมและ

ทัศนะศึกษาดูงานเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง

ภาวะผูนําคณะกรรมการ

ชุมชน และองคกร ในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 -เพื่อสงเสริมใหเกิดการ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น

อยางมีสวนรวมภาครัฐ

และภาคประชาชน

สรางเสริมภาวะผูนําใน

หลักธรรมาภิบาล

(Good Governant)

และสรางเสริมการ

ทํางานเปนทีมและ

ความสามัคคีของ

ประชาชนในทองถิ่น 

ชุมชนและองคกรสามารถ

กําหนดแผนการพัฒนา

ทองถิ่นอยางมีสวนรวมและ

บริหารจัดการภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล ทําใหเกิด

ความรักความสามัคคี

ทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

169. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการไผแสนกอ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อเปนการอนุรักษ

กิจกรรมฟนฟูการ

สงเสริมปลูกตนไผ

เพื่อใหมีแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ

ประโยชนจากตนไผ  

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 39 ชุมชน 

170. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

โครงการสงเคราะหผูปวย 

โรคเอดส ที่ดอยโอกาสใน

สังคม 

รายไดจัดเก็บเอง 270,000.00 -เพื่อเปนการชวยเหลือ

สงเคราะหแกกลุมผูติด

เชื้อเอดสใหไดรับการ

ดูแลดานสวัสดิการเบี้ย

กลุมผูปวยโรคเอดส และ

ผูดอยโอกาสในสังคม  

ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง

บานไผ 
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เครือขายพัฒนาเมือง ยังชีพอยางเทาเทียม  

-เพื่อเปนขวัญและ

กําลังใจใหกลุมผูติดเชื้อ  

171. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นอยางมีสวนรวม 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่อใหชุมชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น  

จัดทําแผนชุมชน การ

ประชุมประชาคมเมือง 

บานไผรับทราบความ

ตองการประเด็นปญหา

รวมกับสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  

เนนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน 

 

172. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการประชุมสมัชชา

พลเมืองเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อใหประชาชนจาก

ทุกภาคสวนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

เขามามีสวนรวมในการ

รวมคิดรวมสราง รวม

ทํา และรวมแสดงความ

คิดเห็นในการกําหนด

ทิศทาง เปาหมาย และ

หลักการในการพัฒนา 

รวมถึงแกไขปญหาที่

เปนวิกฤตของสังคม  

จัดประชุมสมัชชาพลเมือง

เทศบาลเมืองบานไผ จาก

ทุกภาคสวนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

173. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กฎหมายควรรู 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย -เพื่อให

ความรูดานกฎหมายแก

ประชาชน -เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน  

ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํา

กลุมตางๆ ผูบริหารเทศบาล 

ขาราชการพนักงาน ลูกจาง 

ฯลฯ 

174. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการแลกเปล่ียน

ความสัมพันธระหวาง

เมือง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,541,756.00 -เพื่อเปนการ

แลกเปล่ียน

ความสัมพันธระหวาง

เทศบาลเมืองบานไผกับ

เทศบาลอื่นในประเทศ

และตางประเทศเพื่อ

เปนการพัฒนาองคกร

และชุมชน ดานการ

ทองเที่ยวเศรษฐกิจ 

การศึกษา วัฒนธรรม 

อาชีพ การลงทุน ฯลฯ  

มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน

ความสัมพันธระหวาง

เทศบาลเมืองบานไผกับ

เทศบาลอื่นในประเทศและ

ตางประเทศ เชน การศึกษา

ดูงานการจัดงาน การจัด

ประชุม ฯลฯ กลุมเปาหมาย

ไดแก ผูนําชุมชน ผูนํากลุม

ตางๆ คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน 

ลูกจาง และพนักงานจาง 

175. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสืบสานวิถี

วัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่น (บุญซําฮะ) 

รายไดจัดเก็บเอง 210,000.00 -เพื่อรณรงคใหตระหนัก

ถึงความสําคัญและเห็น

คุณคามรดกทาง

ประชาชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 39 ชุมชน รวมจัดงาน

สืบสานวิถีวัฒนธรรมและ
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และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

วัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่นอีสาน  

-เพื่ออนุรักษไวซ่ึง

วัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่นอีสาน  

ประเพณีทองถิ่น (บุญชําฮะ) 

176. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอบรมใหความรู

ดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก

เยาวชนและประชาชนใน

เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อใหมีความรู 

ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร -เพื่อ

เพิ่มพูนความรู

ประสบการณและ

ทักษะการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรตางๆ  

จัดการฝกอบรมใหความรู

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

แกเยาวชนและประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

177. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการอุดหนุน 

กิ่งกาชาดอําเภอบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เปน

สาธารณประโยชนแก 

ประชาชนทั่วไป  

-สนับสนุนงบประมาณ 

 

 

178. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 - เพื่อรักษา

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่น  

- อนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรม 

179. ยุทธศาสตรที่ 7  

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

โครงการจัดงานประเพณี

บุญกฐิน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่ออนุรักษไวซ่ึง

วัฒนธรรม และ

ประเพณีทองถิ่นอีสาน  

-ประชาชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 39 ชุมชน 

180. ยุทธศาสตรที่ 8  

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดจากแหลง

รายไดเดิม 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 - เพื่อใหบริการเชิงรุก

โดยการจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่  

- เพื่อเรงรัดการจัดเก็บ

ภาษี  

- เพื่อปรับปรุงอัตราคา

เชามาตรฐานกลางใหม

ใหเหมาะสม  

ประชาชนที่มีทรัพยสินใน

เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน 

181. ยุทธศาสตรที่ 8  

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดจากแหลง

รายไดใหม 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 - เพื่อขยายฐานรายได

ใหม  

- เพื่อใหการจัดเก็บ

รายไดครบถวนและเปน

ปจจุบัน  

ประชาชนที่มีทรัพยสินใน

เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน 

182. ยุทธศาสตรที่ 8  โครงการปรับปรุงขอมูล รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อปรับปรุงขอมูล ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม
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การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

แผนที่ภาษีฯ ใหถูกตอง 

ครบถวน และเปน

ปจจุบัน  

พรอมปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ไดไมตํ่ากวารอยละ 80 

183. ยุทธศาสตรที่ 8  

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

สนับสนุนโครงการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการส่ิงแวดลอม

และเพิ่มรายไดใหกับ

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 420,000.00 -เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมของชุมชนในการ

จัดการส่ิงแวดลอมแบบ

ครบวงจร  

ชุมชนภายในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

184. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการอุดหนุนเหลา

กาชาดจังหวัดขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เปน

สาธารณประโยชนแก 

ประชาชนทั่วไป  

สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน  

185. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการฝกอบรม

เครือขายอาสาสมัครฝาย

ทะเบียนประจําชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 - เพื่อเปนการสราง

เครือขายภาคประชาชน

ใหเปนตัวแทนของ

สํานักทะเบียนในการ

ประชาสัมพันธฯ 

ดําเนินการฝกอบรมให

ความรูดานงานทะเบียนแก

อาสาสมัครชุมชนทั้ง 39 

ชุมชน 

186. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต รายไดจัดเก็บเอง 95,000.00 เพื่อใหการบริการ

ประชาชนดานสาธารณ

ภัย มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

จัดซ้ือเล่ือยยนตขนาด 3 

แรงมา ขับเคล่ือน 2 จังหวะ 

บาโซยาวไมเกิน 20 นิ้ว 

จํานวน 3 เคร่ือง จัดซ้ือ

เล่ือยยนตขนาดไมนอยกวา

5 แรงมา ขับเคล่ือน 2 

จังหวะ บาโซยาวไมเกิน 30 

นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง 

187. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือไดโว รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อใหบริการดาน

อุทกภัยแกประชาชนที่

ประสบเหตุ  

จัดซ้ือไดโวขนาดทอ 4 นิ้ว 

กําลังไฟฟา 550 W 

แรงดันไฟฟา 220 V สวิทซ

ลูกลอยตัดอัตโนมัติ จํานวน 

3 เคร่ือง  

188. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ

ปฏิบัติงาน  

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน ขนาด 30,000 บีทียู 

ฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 

ตามขนาดมาตรฐาน

ครุภัณฑ 

189. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวนขนาด 24,000 บีทีย ู

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

รักษาความสงบ

เรียบรอย  

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

ฉลากประหยดัไฟเบอร 5 

จํานวน 2 เคร่ือง 

190. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

โครงการอุดหนุนศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการซ้ือ/การ

จางระดับอําเภอ 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 - เพื่อความโปรงใสใน

การจัดซ้ือจัดจาง  

- เพื่อใหมีสถานที่กลาง

สนับสนุนงบประมาณ  

ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือ

การจางของ อปท. ระดับ
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ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

ในการจัดซ้ือจัดจาง  อําเภอ 

191. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศพรอม

ติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 196,000.00 - เพื่อลดอุณหภูมิความ

รอนภายในหองเรียน  

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดแขวน ขนาด 18000 บี

ทียู เบอร 5 มีระบบฟอก

อากาศ พรอมติดต้ังจํานวน 

7 เคร่ือง สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

192. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะอาหาร

พรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อใชสําหรับให

นักเรียนมีที่นั่ง

รับประทานอาหาร

กลางวัน  

- จัดซ้ือโตะอาหารหนาโตะ

ทําจากไมอัด ปูดวยแผน 

โฟเมกาสีขาวมานั่งไม

ระแนง จํานวน 10 ชุด 

ใหแกโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิตฯ 

193. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอี้

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 - เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่ง

เรียนอยางเพียงพอ  

- จัดซ้ือโตะนักเรียนพรอม

เกาอี้ไมสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาโรงเรียน

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

จํานวน 30 ชุด 

194. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน พรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 - เพื่อใชสําหรับลด

อุณหภูมิความรอน

ภายในสถานที่ทํางาน  

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

ชนิดแขวนพรอมติดต้ัง  

1.ขนาด 15,000บีทียู 

จํานวน 1 เคร่ือง  

2.ขนาด 18,000บีทียู 

จํานวน 1 เคร่ือง  

3.ขนาด 36,000บีทียู 

จํานวน 3 เคร่ือง มีระบบ

ฟอกอากาศ 

195. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอี้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 - เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่ง

เรียนอยางเพียงพอ  

จัดซ้ือโตะนักเรียนพรอม

เกาอี้ ขาเหล็กสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบาน

ไผ จํานวน 50 ชุด 

196. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะครู

พรอมเกาอี้ระดับ 3-6 

รายไดจัดเก็บเอง 37,500.00 - เพื่อสําหรับครูที่เพิ่ม

มากขึ้น  

- จัดซ้ือโตะครูพรอมเกาอี้ 

ระดับ 3-6 ใหแกโรงเรียน

เทศบาลบานไผ จํานวน  

5 ชุด 

197. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถาย

เอกสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อใชสําหรับถาย

เอกสารของกอง

การศึกษา  

- จัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็ว 30 แผนตอนาท ี

ใหแกกองการศึกษา 

198. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

โครงการจัดทําอัฒจันทร รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 - เพื่อสําหรับใชนั่งเชียร

การแขงขันกีฬา  

- จัดทําอัฒจันทร จํานวน  

6 ชุดใหแกกองการศึกษา 
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บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

199. ยุทธศาสตรที ่9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดทําเสาธงกีฬา 

พรอมฐาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อใชสําหรับประดับ

ธงชาติและธงตาง ๆ ใน

การแขงขันกีฬา  

- จัดทําเสาธงกีฬา 16 เสา 

พรอมฐาน 

200. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคารกอง

สาธารณสุขฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 เพื่อใหอาคารกอง

สาธารณสุขฯมีความ

สะอาดและเกิดความ

ประทับใจตอประชาชน

ที่มาติดตอราชการ  

-จางบุคคลจํานวน 1 คน  

ทําความสะอาดอาคารกอง

สาธารณสุขฯ รวมถึงหอง

สุขาทั้งหมด ในอาคารรวม

พื้นที่ประมาณ 560 ตรม. 

201. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ

การอากาศ พรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 69,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

- เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 5 เคร่ือง 

202. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการออกเยี่ยมชุมชน

เคล่ือนที ่

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อใหการบริการเชิง

รุกแกประชาชนในการ

แกไขปญหาจากคํารอง

ทุกขของประชาชน 

สรางจิตสํานึกในการ

บริการรวมกันระหวาง

หนวยงานราชการ 

ตาง ๆ อยางเปนระบบ

และตอเนื่อง  

- ออกใหบริการแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ทั่ง 39 ชุมชน 

203. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการกอสรางปาย

ประชาสัมพันธ บริเวณ

หนาสํานักงานเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อติดต้ังปายสําหรับ

ประชาสัมพันธขาวสาร

ตางๆทดแทนปายเดิมที่

ชํารุด  

จางเหมากอสรางโครงปาย

ประชาสัมพันธและ

อุปกรณเสริม พรอมติดต้ัง 

ขนาดยาวประมาณ 7.6 

เมตร สูงประมาณ5.5เมตร 

โครงสรางทําดวยคอนกรีต

เสริมเหล็ก ยึดแผนตอมโพ

สิต ปายภายในติดซิงค

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด จํานวน  

1 ปาย 

 

204. ยุทธศาสตรที่ 9  

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ 

โครงการกอสรางปาย

ประชาสัมพันธบริเวณส่ี

แยกหางเกียรติสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธขาวสาร

ตางๆเพิ่มเติม  

จางเหมากอสรางโครงปาย

ประชาสัมพันธและ

อุปกรณเสริมพรอมติดต้ัง

โครงสรางเหล็ก ปายภายใน

ติดตะแกรงเหล็กสาน ขนาด
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ยาวประมาณ7.6เมตรสูง

ประมาณ 5.5เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด จํานวน  

1 ปาย 

205. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดการเลือกต้ัง รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อจัดการเลือกต้ังทุก

ระดับในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ -เพื่อให

การจัดการเลือกต้ัง

เปนไปดวยความ

เรียบรอย ถูกตองตาม

ขั้นตอนที่กําหนดและมี

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  

-สนับสนุนจัดการเลือกต้ัง

ทั่วไป (สมาชิกสภาทองถิ่น,

ผูบริหารทองถิ่น, สส., สว.

สจ.) ในทุกระดับ 

206. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแกพนักงานและ

ลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 101,538.00 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

และ เขาใจเกี่ยวกับวินัย

และจริยธรรมบุคลการ

ประพฤติตนอยูใน

ระเบียบของขาราชการ 

ประพฤติตนอยูใน

ศีลธรรมอันดี และเกิด

ความสามัคคีใน

หนวยงาน  

- จัดอบรมสําหรับพนักงาน

เทศบาล พนักงานจาง

ลูกจาง และครูเทศบาล  

207. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการคัดเลือกพนักงาน

ดีเดน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 -เพื่อเปนขวัญกําลังใจ

ใหแกผูปฏิบัติงาน โดย

ยกยองเชิดชูผูปฏิบัติดี 

ต้ังใจทํางาน เพื่อเปน

ตัวอยางใหแกผูอื่น

ปฏิบัติงาน  

-มอบรางวัลใหแกผูมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเดน 

208. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ ประสิทธิภาพและ

ทัศนศึกษาดูงานทั้ง

ภายในประเทศและนอก

ประเทศของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯพนักงานฯ 

ลูกจาง พนักงานจางและ

ครูเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 615,421.00 -เพิ่มพูนความรูให

พนักงานลูกจางและครู

เทศบาล มีทักษะและ

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น  

จัดฝกอบรมสัมมนาใหแก

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจาง พนักงานจาง 

ประมาณ 300 คนและ 

ทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

209. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานงานดาน

การเงิน การคลัง การ

พัสดุ  

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน  

- เพื่อใหบุคลากรไดรับ

ความรูในขอระเบียบ 

กฎหมาย และการ

ปฏิบัติงานงานดาน

การเงินการคลังและ

การพัสดุ  

- เพื่อใหเกิดความรู

- จัดฝกอบรมใหความรูดาน

การเงินการคลัง และการ

พัสดุ ใหแก พนักงาน

เทศบาล ครู และ จนท.  

ที่ปฏิบัติงานดานการเงิน 

การคลัง และการพัสดุ ของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

ประมาณ 40 คน 
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ความเขาใจและ

เสริมสรางจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน  

210. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมครูและ

ทัศนศึกษาดูงานใน

ประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 - เพื่อสงเสริมให

พนักงานครูได พัฒนา

ตนเอง  

- เพื่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู  

- จัดอบรมและเดินทางไป

ทัศนศึกษาดูงานใหแก

พนักงานครู โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

211. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนา

ขาราชการครูของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 270,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการพัฒนา

ขาราชการครูของ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ  

- เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาตนเองใหแก

ขาราชการครูฯ  

- พนักงานครู โรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

ทั้ง 2 แหง 

212. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการพัฒนาครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

- เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาตนเองใหแก

ขาราชการครูฯ  

- ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 3 แหง 

213. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) และทัศนศึกษา 

ดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อให อสม. ได

แลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณการ

ทํางานกับหนวยงาน

อื่นๆ  

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อสม.ใหมีประสิทธิภาพ  

- อสม. จํานวน 215 คน 

214. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อ

สูประชาคมอาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 - เพื่อพัฒนาทักษะดาน

ภาษา ตางประเทศ

สําหรับใชส่ือสาร  

- ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

ดานภาษา 

215. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร 

สํานักงานกองชาง งาน

ปองกันฯ งานเทศกิจฯ 

หองประชุมเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 เพื่อใหอาคารสํานักงาน

เทศบาลฯ มีความ

สะอาด  

เพื่อจายเปนคาจางเหมา

บุคคลภายนอกทําความ

สะอาดอาคาร สํานักงาน

กองชางงานปองกันฯ  

งานเทศกิจฯ หองประชุม

เล็กจํานวน 1 อัตรา 

216. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ 

รายไดจัดเก็บเอง 326,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

ปรับปรุงซอมแซมรถขุด

ตีนตะขาบ  
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บริหารจัดการ หมายเลขทะเบียน  

ตค 3110 

- ระบบชวงลาง  

- บูชบุงกี ๋

217. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีด

หมึก (INKJET -Printer) 

สําหรับกระดาษขนาด A3  

- มีความละเอียดในการ

พิมพรางไมนอยกวา 1,200 

x 1,200 dpi  

 

 

- มีความเร็วในการพิมพราง

ขาวดําสําหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไมนอยกวา 30 

หนาตอนาที หรือ 10.2 

ภาพตอนาที - มีความเร็วใน

การพิมพรางสีสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 17 

หนาตอนาท ี 

218. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเกาอี้

พลาสติก 

รายไดจัดเก็บเอง 125,000.00 เพื่อใชในงานรัฐพิธีงาน

ประเพณีตางๆ ของ

เทศบาลและเพื่อบริการ

ประชาชน  

จัดซ้ือเกาอี้พลาสติก  

จํานวน 500 ตัว 

219. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโตะพับ รายไดจัดเก็บเอง 249,600.00 เพื่อใชในงานรัฐพิธีงาน

ประเพณีตางๆ ของ

เทศบาลและเพื่อบริการ

ประชาชน 

จัดซ้ือโตะพับ  

จํานวน 250 ตัว 

220. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจางเหมาบริการ

พนักงานรักษาความ

สะอาด 

รายไดจัดเก็บเอง 610,000.00 - เพื่อจางพนักงาน

สําหรับทําความสะอาด

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาล ทั้ง 5 แหง  

- จางเหมาบริการพนักงาน

รักษาความสะอาด

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 5 แหง 

221. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดทําหลังคา

บริเวณสนามเด็กเลน 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 - เพื่อปองกันฝนและ

แสงแดด  

- จัดทําหลังคาโครงเหล็ก 

บริเวณสนามเด็กเลน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 

222. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการวางทอและปรับ

พื้นที่หลังอาคารเรียน 1 

โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 -เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย  

- เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นกับนักเรียน  

- วางทอระบายน้ําบริเวณ

กําแพงดานทิศตะวันตก 

หลังอาคาร 1 ระยะทาง  

80 เมตร  

- ถมดินปรับพื้นที่ใหเรียบ

ตลอดแนว 

223. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมซุมเฉลิมพระ

เกียรติบริเวณภายในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 -เพื่อซอมแซมปรับปรุง

ซุมเฉลิมพระเกียรติให

เกิดความสวยงามและ

เปนการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

-ปรับปรุงซุมเฉลิมพระ

เกียรติภายในเขตเทศบาล 

ดังนี้  

1.ซุมบริเวณส่ีแยกบานเกิ้ง 

2.ซุมหนาโรงเรียนบานไผ

ศึกษา (ขก 10)  
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และสมเด็จพระบรม-

ราชนินาถ 

3.ซุมบริเวณถนนมิตรภาพ

หนาการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาบานไผ  

4.ซุมบริเวณสีแยกบานเกิ้ง 

224. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเปนการระลึกถึง

ความสําคัญและความ

เปนมาของ อปท.

รูปแบบ "เทศบาล" และ

เปนการกระชับ

ความสัมพันธระหวาง

เทศบาลกับประชาชน

ใหดียิ่งขึ้น  

- จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุก

วันที่ 24 เมษายน ของทุกป 

225. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการกอสรางหองเก็บ

พัสดุ(สํานักปลัดเทศบาล) 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 - เพื่อใหมีหองเก็บวัสดุ 

อุปกรณที่เปนสัดสวน

เหมาะสม และ สะดวก

ตอการใชงาน เกิดความ

เปนระเบียบ เรียบรอย  

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 

ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร

พรอมระบบไฟฟา ประปา 

และระบบสุขาภิบาลบริเวณ

ดานหลังอาคารหอประชุม

เอนกประสงคเทศบาลเมือง

บานไผ รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

226. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

เคร่ืองเสียงใชในหอง

ประชุมสภาเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 -เพื่อใหระบบเคร่ือง

เสียงในหองประชุมสภา

เทศบาลมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

จัดซ้ือมิกเซอร เพาเวอร

แอมป คอมเพรสเซอร 

เพาเวอรเบรกเกอร จํานวน 

1 ชุด 

227. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

เคร่ืองเสียงเพิ่มเติมใชใน

หอประชุมประชาเมืองไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 -เพื่อใหระบบเคร่ือง

เสียงในหอประชุม

ประชาเมืองไผมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

-จัดซ้ือ DIVERRACK 

คอมเพรสเซอร สายลําโพงตู

ลําโพงจํานวน 2 คู พรอม

อุปกรณติดต้ัง 1 ชุด พรอม

ติดต้ัง 

228. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร

สํานักงานและอาคาร

หอประชุมประชาเมืองไผ

และรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 690,000.00 -เพื่อใหอาคาร

สํานักงานเทศบาลและ

อาคารหอประชุม

ประชาเมืองไผใหมี

ความสะอาด และ

ปลอดภัย  

จางเหมาทําความสะอาด

อาคารสํานักงานเทศบาล

และอาคารหอประชุม

ประชาเมืองไผ และรักษา

ความปลอดภัยสถานที่

ราชการ 

229. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่วาการ

อําเภอบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อสนับสนุน

งบประมาณ ตาม

โครงการจัดงานรัฐพิธี

ประจําป 2556 และ

เปนการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

ทุกพระองค  

-สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ 

230. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

โครงการจัดกิจกรรม 

วันทองถิ่นไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเปนการรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 

ในวันที่ 18 มีนาคม  
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บริหารจัดการ แหงพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที ่5 ได

กรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหจัดต้ัง

ตําบลทาฉลอมขึ้นเปน

สุขาภิบาล  

ของทุกป 

231. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวนพรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 74,000.00 -เพื่อปรับอุณหภูมิหอง

ปฏิบัติงานใหมีอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมสําหรับการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที ่และบริการ

ประชาชน  

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดแขวนพรอมติดต้ัง 

ขนาด 30,000 บีทีย ูไดรับ

การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(มอก.)และฉลากประหยัด

ไฟ เบอร 5 มีระบบฟอก

อากาศ จํานวน 2 เคร่ือง 

232. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถาย

เอกสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน  

- จัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร

จํานวน 1 เคร่ือง 

233. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

คอมพิวเตอรพรอมเคร่ือง

ปร๊ินเตอร จํานวน 4 ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง 69,900.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

จัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอม

เคร่ืองปร๊ินเตอร  

จํานวน 4 ชุด 

 

234. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจางเหมา

บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

สุขาภิบาลและอนามัย

และส่ิงแวดลอมใน

ตําแหนงเจาพนักงาน

บันทึกขอมูล  

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 เพื่อจางเหมาบุคลากร

ปฏิบัติงานบันทึกขอมูล

ในงานดานสุขาภิบาล

และอนามัยส่ิงแวดลอม 

-มีระบบฐานขอมูลดาน

สถานประกอบการที่

เปนปจจุบัน  

จางเหมาบุคลากรเพื่อ

ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ

อนามัยและส่ิงแวดลอมใน

ตําแหนงเจาพนักงานบันทึก

ขอมูลจํานวน 1 คน 

235. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการเงินสมทบเงินทุน

หมุนเวียนคา

รักษาพยาบาลและ

เวชภัณฑศูนยบริการ

สาธารณสุข เทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่อใหการบริหาร

จัดการศูนยบริการ

สาธารณสุขเกิดความ

คลองตัวและเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

เกณฑจัดต้ังหนวย

บริการปฐมภูม ิ 

ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ มีบัญชี

เงินทุนหมุนเวียนคา

รักษาพยาบาลและเวชภัณฑ 

236. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที ่ 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล 

แบบ 1* (จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน  

2 เคร่ือง 

237. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 เพื่อติดต้ังที่หอง 

Server และหอง

ออกอากาศหอกระจาย

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

ชนิดแขวน ขนาด 13,000 

BTU จํานวน 2 เคร่ือง 
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ขาวไรสาย  

238. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 *(จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 

เคร่ือง 

239. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

กระจายสัญญาณ (L2 

Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 2 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานดาน

การบริการจัดการระบบ

เครือขาย Network  

จัดซ้ืออุปกรณกระจาย

สัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด 24ชอง  

240. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือจอภาพ 

LCD หรือ LED ขนาดไม

นอยกวา 21.5 นิ้ว  

รายไดจัดเก็บเอง 4,700.00 เพื่อติดต้ังทดแทน

จอภาพที่ชํารุด  

โครงการจัดซ้ือจอภาพ LCD 

หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 

21.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ 

241. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

สํารองไฟฟาขนาด 2 kVA 

รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00 ใชสําหรับสํารองไฟฟา

ใหกับเคร่ืองServer 

และอุปกรณระบบ

เครือขายตางๆ  

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา 

ขนาด 2 kVA  

จํานวน 1 เคร่ือง 

242. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุงหองกอง

วิชาการและแผนงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อปรับปรุงหองเพื่อใช

ในการออกอากาศหอ

กระจายขาวไรสายเพื่อ

ปรับปรุงพื้นที่ใชสอย

กองวิชาการและ

แผนงาน  

จางเหมาปรับปรุงหองกอง

วิชาการและแผนงาน ดังนี้ 

1. ร้ือผนัง  

2.กั้นหอง จํานวน 3 หอง 

เพื่อเปนหองปฏิบัติการหอ

กระจายขาวไรสาย, หอง

สอบสวนงานนิติการ และ

หองหัวหนาฝายแผนงาน

และงบประมาณ  

3. ปรับปรุงระบบไฟฟา  

4. งานซอมแซม ฝาเพดาน 

และงานทาสี  

 

5. อื่นๆ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 

243. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุม

คณะกรรมการการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 -เพื่อจัดประชุม

คณะกรรมการแผน

เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ตามแผนของเทศบาล 

เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548  

จัดประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลฯ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนฯคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินฯ 

244. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

โครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 -เพื่อประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด

จัดการประชุมประเมินผล

การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
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บริหารจัดการ ที่ไดกําหนดไว  

-เพื่อสามารถทราบถึง

ความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรที่กําหนดไว 

-เพื่อนําผลการประเมิน

มาวิเคราะหปรับปรุง

แนวทางดําเนินงาน  

245. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับประมวลผล 

รายไดจัดเก็บเอง 21,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดานงาน

การเงินและบัญช ี 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุคสําหรับงาน

สํานักงานจัดซ้ือตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑของ

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

246. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการเพิ่มและปรับปรุง

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 - เพื่อจัดหาอุปกรณที่

รองรับกับเทคโนโลยี

การสงขอมูลความเร็ว

สูง แบบใยแกวนําแสง 

(Fiber Obtic และ

อุปกรณอื่นๆที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร

ที่ทันสมัย รวดเร็วครบ

วงจร และทั่วถึง  

จัดซ้ืออุปกรณ เพื่อเพิ่มและ

ปรับปรุง ระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตทั้งที่ใชสายและ

ไรสายใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

247. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรม 

ผลงานของเทศบาล และ

ประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 571,290.00 -เพื่อเผยแพรผลงาน

และกิจกรรม ของ

เทศบาล  

-เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารกิจกรรม 

ของเทศบาล 

 - เพื่อประชาสัมพันธ

ผลงานจัด กิจกรรม

ตางๆใหหนวยงานฯลฯ  

- จัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธ แผนปลิว

วารสาร จุลสาร รายงานผล

การดําเนินงานของเทศบาล

ฯ ปฏิทิน วีดีทัศนเทศบาลฯ

ฯลฯ เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธใหหนวยงาน 

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมไปถึงประชาชนทั่วไป

ทราบ 

 

 

248. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต

เพื่อการบริการขอมูล

ขาวสารสารสนเทศของ

หนวยงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสารของ -เพื่อการ

บริการขอมูลขาวสาร

สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกสของ

เทศบาล  

-ตอโดเมนเนมชื่อเว็บไซตฯ 

และเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูล

เว็บไซต 

249. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบการ

โครงการบริการ

อินเตอรเน็ตสําหรับ

รายไดจัดเก็บเอง 33,600.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช บริการ

บริการอินเตอรเน็ตสําหรับ

โรงเรียน 
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บริหารจัดการ โรงเรียนสังกัดเทศบาล อินเตอรเน็ต เพื่อการ

สืบคนขอมูล  

 
 

จ. การใชจายงบประมาณ     
 

เทศบาลเมืองบานไผ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 201 โครงการ จํานวนเงิน 44,182,934 บาท มีการเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 30 โครงการ จํานวนเงิน 2,352,650 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ 

ท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน  
1 48,430.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความตองการของตลาด  
1 15,360.00 1 15,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัย 

ท่ียั่งยืน  

31 6,189,700.34 18 2,307,897.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของชุมชน 
36 26,996,948.12 30 19,050,126.02 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชน 

มีสุขภาพด ีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
41 5,303,280.25 24 3,377,751.25 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
27 5,206,498.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
3 399,484.00 2 268,788.00 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการ 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
17 1,180,999.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
7 1,521,445.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 31 4,423,200.00 1 33,600.00 

รวม 195 51,285,344.71 76 25,053,162.27 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบานไผ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ี 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 

เพิ่มปริมาณการ

จําหนายสินคา

สําคัญที่มีอยูแลว

ใหมากขึ้น  

โครงการฝกอบรมสงเสริม

พัฒนาทักษะดานอาชีพ

และพัฒนารายไดชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองบาน

ไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 48,430.00 ร.ต.สมพงษ 

ไชยสง 

25/07/2559 44 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาทักษะและ

คุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความ

ตองการของตลาด  

โครงการอบรมสงเสริม

และยกระดับมาตรฐาน

สินคาชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 15,360.00 นางวิชุดา  

ขันแพง 

25/03/2559 7 

3. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย

เชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนน

บานเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชน

หมูส่ีพัฒนา) 

รายไดจัดเก็บเอง 204,000.00 167,500.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชั่น 

01/04/2559 30 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางผิว

จราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบ

กําแพงวัดปาชัยวารินทร 

(ชุมชนคลองชลประทาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 262,000.00 240,000.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชั่น 

11/03/2559 30 

5. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกซอย

ประปา 2ดานทิศใต (สุด

ซอยประปา 2) (ชุมชน

ประปา) 

รายไดจัดเก็บเอง 399,000.00 364,000.00 32/2559 14/07/2559 45 

6. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรี

บุญเรือง ซอย 3 ดานทิศ

ใต หนา ห.จ.ก. บุญเจือ

เฟอรนิเจอร(ชุมชนบานขา

พัฒนา) 

รายไดจัดเก็บเอง 252,000.00 230,000.00 หจก.ส.วิชัย

คอนสตรัคชั่น 

2008 

10/03/2559 30 
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ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

 

 

 

7. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล.ซอยไทยประทาน 

รายไดจัดเก็บเอง 660,000.00 480,000.00 ฎีกา25/2559 27/05/2559 45 

8. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ําซอยเชื่อมถนน

ราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 

(ชุมชนศรีหมอน) 

รายไดจัดเก็บเอง 261,000.00 252,000.00 ฎีกา36/2559 28/07/2559 45 

9. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรซอยหลังบริษัท

อาดัมส จากประตูวัด 

นันทพิมพาราม ถึง 

ซอยสุขสําราญ 

รายไดจัดเก็บเอง 638,000.00 484,000.00 ฎีกา28/2559 29/06/2559 45 

10. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ถนนซอยสระสวรรค  

(ดานทิศใต ชวงที่ 2)  

รายไดจัดเก็บเอง 388,000.00 370,500.00 ฎีกา34/2559 14/07/2559 45 

11. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล.ซอยสมบัติพัฒนา 

รายไดจัดเก็บเอง 697,000.00 645,000.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชัน 

19/03/2559 45 
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ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

12. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 

ซอย 9 (ชุมชนจัดสรร) 

รายไดจัดเก็บเอง 571,000.00 419,200.00 ฎีกา42/2559 24/08/2559 45 

 

 

13. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ทางเขา

ตลาดสดเทศบาล (ดาน

ทิศตะวันออก)  

รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 50,000.00 ฎีกา33/59 15/07/2559 30 

14. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเล่ียง

เมืองมิตรภาพบานไผ - 

บรบือ ชุมชนโนนสวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 791,000.00 420,000.00 ฎีกา39/2559 18/08/2559 45 

15. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล พรอมทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยโพธิ์

สวรรค ซอย 3 

รายไดจัดเก็บเอง 229,000.00 184,000.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชั่น 

14/05/2559 30 

16. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ซอยแยก ซอยวดัปา 

ชัยวารินทร 

รายไดจัดเก็บเอง 157,000.00 142,000.00 ฎีกา27/2559 08/06/2559 30 
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17. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม

ซอมแซมถนน ค.ส.ล. 

ซอยบานเกิ้งซอย 2 

รายไดจัดเก็บเอง 248,000.00 224,000.00 35/2559 21/07/2559 45 

18. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการขยายเขตประปา

ภายในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 120,488.00 การประปา

สวนภูมิภาค 

อ.บานไผ 

01/10/2558 365 

 

 

19. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะในเขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 283,718.34 การไฟฟา 

สวนภูมิภาค 

อ.บานไผ 

01/10/2558 365 

20. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีฐานทรัพยากร

ทองถิ่น สนอง

พระราชดําริโดยเทศบาล

เมืองบานไผ (ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.

เทศบาลบานไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 51,275.00 ฎีกา

700/2559 

11/08/2559 5 

21. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

โครงการหนาบาน นามอง รายไดจัดเก็บเอง 62,225.00 62,225.00 นางศศิธร  

ปะโมโท 

12/05/2559 15 
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การอาศัยที่ยั่งยืน  

22. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ดวยวิถีพอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 28,870.00 น.ส.สุปราณ ี

เสถียรมงคลกิจ 
02/02/2559 15 

23. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย

ประปา 3 (ชวงสุดซอย) 

รายไดจัดเก็บเอง 214,000.00 198,000.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชั่น 

19/05/2559 30 

24. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 

ยิ่งยง ซอย 6 

รายไดจัดเก็บเอง 303,000.00 293,000.00 ฎีกา30/2559 04/07/2559 45 

 

25. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการทอดผาปาขยะ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 39,914.00 น.ส.สุปราณี 

เสถียรมงคลกิจ 

08/02/2559 7 

26. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการตลาดนัดวัสดุ 

รีไซเคิล 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 14,050.00 น.สสุปราณี 

เสถียรมงคลกิจ 

11/01/2559 7 

27. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

โครงการจัดการขยะ 

มูลฝอยในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 19,230.00 น.ส.บังอร  

กันหาบาง 

23/01/2559 7 
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ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

28. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดการขยะ

อันตรายในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 57,360.00 นางกาญจนา 

พิชัยวัฒน 

26/04/2559 7 

29. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการเรารักบานไผ

รักษส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 23,870.00 น.ส.สุปราณี 

เสถียรมงคลกิจ 

01/03/2559 7 

30. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดซ้ือรถเข็น 

ขยะมูลฝอย  

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 42,500.00 หจก.ถาวร

วัสดุเซ็นเตอร 

10/03/2559 1 

 

 

31. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการซอมแซมถังขอ

เกี่ยวของรถเก็บขนขยะ

ชนิดขอเกี่ยวหมายเลข

ทะเบียน 83-0493 

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 48,500.00 หจก.ถาวร

วัสดุเซ็นเตอร 

08/02/2559 15 

32. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

โครงการปะผุรถเก็บขน

ขยะชนิดอัดทาย 

หมายเลขทะเบียน  

82-8363 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 135,000.00 หจก. 

เจษอนันต

คอนสตรัคชั่น 

21/06/2559 7 
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สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

33. ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การอาศัยที่ยั่งยืน  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยอย

กิ่งไม 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,500.00 รานธนพล 

ซัพพลาย 

21/06/2559 1 

34. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสงเสริมคนดี 

ศรีเมืองไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 143,000.00 110,100.00 ฎีกา 

575/2559 

08/03/2559 1 

35. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทางการ

ศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 286,537.00 ฎีกา 5/2559 07/10/2558 5 

36. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสงเสริมการ

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดน 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 170,000.00 ฎีกา 

424/2559 

01/10/2558 170,000 

37. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 ฎีกา 

108/2559 

01/10/2558 1 

38. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 7,350.00 ฎีกา 

431/2559 

09/03/2559 5 

 

39. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (School Based 

Management) 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 915,000.00 ฎีกา

804/2559 

26/09/2559 1 
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40. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

อุดหนุนโครงการอบรม

พัฒนานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 80,000.00 ฎีกา 

429/2559 

29/03/2559 1 

41. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการเยาวชนสัมพันธ

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 96,420.00 ฎีกา 

576/2559 

02/11/2558 1 

42. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการคายพัฒนา

ศักยภาพผูนําสภาเด็กและ

เยาวชน กาวสูประชาคม

อาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 49,900.00 ฎีกา 

138/2559 

21/12/2558 1 

43. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 181,716.00 ฎีกา 

621/2559 

09/07/2559 5 

44. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการเขาคายฝกซอม

กีฬานักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 ฎีกา 

36/2559 

09/10/2558 5 

45. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 95,810.00 ฎีกา 

27/2559 

13/10/2558 5 

46. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬา

อนุบาลเกมส 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 56,266.00 ฎีกา 

257/2559 

21/02/2559 5 

47. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 3,720,000.00 3,275,750.00 ฎีกา99/2559 18/11/2558 1 

48. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

โครงการอาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 

แหงสังกัดเทศบาลเมือง

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,719,200.00 1,158,820.00 ฎีกา 

101/2559 

30/11/2558 1 
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ชุมชน 

 

49. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัด สพป.   

เขต 2 ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 6,940,000.00 6,501,280.00 ฎีกา 

91/2559 

26/11/2558 1 

50. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 1,782,100.00 1,428,680.48 สัญญา 

2/2559 

02/11/2558 30 

51. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนสังกัด สพป. 

รายไดจัดเก็บเอง 3,324,700.00 2,880,240.74 สัญญา 

1/2559 

02/11/2558 30 

52. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 722,300.00 563,335.78 สัญญา 

3/2559 

02/11/2558 30 

53. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 200,000.00 ฎีกา 

105/2559 

01/12/2558 1 

54. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนโดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันทรัพยากร

มนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนกับ

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 66,212.00 ฎีกา

622/2559 

23/07/2559 30 

55. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการจัดงาน 

วันบัณฑิตนอย 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 36,103.00 ฎีกา 

441/2559 

05/05/2559 5 

56. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนสูมาตรฐาน

การศึกษาโรงเรียนใน

สังกัด สพป.เขต 2 

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 280,000.00 ฎีกา 

514/2559 

31/05/2559 1 
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57. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามแผน

ยุทธศาสตรชาติดานเด็ก

ปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอน

เขาประถมศึกษาปที่ 1

ตามนโยบายรัฐบาลดาน

เด็กปฐมวัย (พ.ศ.2557-

2559) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,943.00 ฎีกา

725/2559 

10/09/2559 30 

 

58. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสงเสริมการอาน 

: เทศกาลหนังสือ 

ส่ือแหงรักสูทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 335,872.00 ฎีกา 

564/2559 

15/06/2559 5 

59. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการจัดคายฝกอบรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

อปท.ระดับภาค 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 2,742,438.12 ฎีกา 

214/2559 

31/01/2559 7 

60. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอบรมสัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 290,000.00 222,810.00 ฎีกา

659/2559 

04/08/2559 30 

61. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา

คูมือการเรียนรูภาษาสู

ประชาคมอาเซียน 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 33,804.00 ฎีกา 

130/2559 

14/12/2558 5 

62. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 ฎีกา 

106/2559 

01/10/2558 1 

63. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุน

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ยากจน (คาปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน) 

รายไดจัดเก็บเอง 465,000.00 223,000.00 ฎีกา 

67/2559 

18/11/2558 1 

64. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

รายไดจัดเก็บเอง 2,701,300.00 2,615,330.00 ฎีกา 

58/2559 

17/11/2558 1 
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วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รายหัว) 

65. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รายหัวสวนเพิ่ม : Top 

Up) 

รายไดจัดเก็บเอง 551,500.00 188,000.00 ฎีกา 

58/2559 

17/11/2558 1 

66. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(คา

หนังสือเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 743,200.00 644,377.00 ฎีกา 

468/2559 

17/05/2559 1 

 

 

67. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา

เคร่ืองอุปกรณการเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 408,800.00 378,032.00 ฎีกา 

65/2559 

17/11/2558 1 

68. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(คา

เคร่ืองแบบนักเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 426,800.00 392,470.00 ฎีกา 

471/2559 

17/05/2559 1 

69. ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน) 

รายไดจัดเก็บเอง 681,300.00 591,351.00 ฎีกา 

66/2559 

18/11/2558 1 

70. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาบนถนน

ทางเทาและการจราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,202.00 ฎีกา 

42/2559 

01/10/2558 7 

71. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการปองกันอุบัติเหตุ

และเสริมสรางวินัยจราจร 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 37,420.00 ฎีกา 

17/2559 

16/12/2558 3 
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72. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางตีเสนจราจร

ถนนสายตางๆในเขต

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 385,000.00 ฎีกา 

21/2559 

31/03/2559 30 

73. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมไฟกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย 

รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 240,000.00 ฎีกาเบิก 01/12/2558 5 

74. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 39,000.00 38,652.00 ฎีกา 

302/2559 

14/03/2559 1 

 

 

 

75. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ

เยาวชนและประชาชน 

(บุญกุมขาวใหญ) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,457.00 ฎีกา 

161/2559 

13/01/2559 5 

76. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 39,751.00 ฎีกา

625/2559 

25/07/2559 30 

77. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 49,280.00 ฎีกา 

458/2559 

11/05/2559 5 

78. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

โครงการแขงขันเดิน - วิ่ง 

มินิมาราธอน 

รายไดจัดเก็บเอง 85,000.00 84,697.00 ฎีกา 

170/2559 

29/03/2559 4 
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ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

79. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการตลาดสะอาด

อาหารปลอดภัยใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 40,970.00 นางสุดา  

ชาติสุวรรณ 

08/02/2559 15 

80. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการชาวบานไผ รวม

ใจ ลดการใชน้ํามันทอดซํ้า 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 34,807.00 นางสุดา  

ชาติสุวรรณ 

11/01/2559 7 

81. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,393,200.00 1,393,200.00 ฎีกา22/2559 01/12/2558 3 

82. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดู

งาน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,900.00 นางวารุณี 

ลาดมะโรง 

13/01/2559 15 

 

 

83. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสาธารณสุข

ผสมผสานเชิงรุก 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 54,512.25 องคกร 

เภสัชกรรม 

18/01/2559 1 

84. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเฝาระวังปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ 

ในสัตว 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 23,030.00 รานเจเจชายน 24/06/2559 1 

85. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

โครงการจางเหมาฆาสัตว

ในโรงฆาสัตวมาตรฐาน

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 345,600.00 345,600.00 นางจรรยา  

ศรีจันทร 

01/04/2559 1 
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สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

86. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการอุดหนุนบริจาค

โลหิตชวยเหลือชีวิตเพื่อน

มนุษย 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อ.บานไผ 18/05/2559 1 

87. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเงินอุดหนุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อ.บานไผ 18/05/2559 1 

88. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุนการ

บริการสาธารณสุขมูลฐาน 

รายไดจัดเก็บเอง 585,000.00 195,000.00 ชุมชน  

39 ชุมชน 

08/02/2559 1 

89. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเรารักบานไผ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 147,390.00 น.ส.อํานวย 

นอยจุฬา 

18/04/2559 7 

90. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมการ

แขงขันกีฬาในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 277,486.00 ราน 

เกียรติสาสน 

16/12/2558 7 

 

 

91. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเคราะห

ครอบครัวผูประสบภัย

พิบัติและปญหาความ

เดือดรอน ยากจน และ

ผูดอยโอกาส 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 28,507.00 หจก. 

สหโชค 

พรอพเพอต้ี 

02/06/2559 7 

92. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 39,225.00 น.ส.นิตยา 

นอยจุฬา 

16/02/2559 7 
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ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ผูสูงอาย ุคนพิการในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

93. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเมืองจักรยาน

เพื่อสุขภาพ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 7,126.00 น.ส.ดาวรรณ 

ภูเหิน 

15/01/2559 1 

94. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกรักษา

ความปลอดภัยสถานที่

ราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 259,200.00 259,200.00 สัญญา 44/59 01/10/2558 90 

95. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการพัฒนา

อาสาสมัครเยาวชน

คุมครองผูบริโภค 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 27,895.00 นางสุดา  

ชาติสุวรรณ 

14/07/2559 30 

96. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดซ้ือตูเก็บ

อุปกรณการแพทยประจํา

หนวยปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉิน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 4,950.00 ฎีกา

214/2559 

27/07/2559 7 

97. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดซ้ือตูเก็บ

เอกสารประจําหนวย

ปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉิน 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 4,950.00 ฎีกา

213/2559 

27/07/2559 7 

98. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจางเหมา

บุคลากรทําความสะอาด

อาคารศูนยบริการฯและ

ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชให

ปราศจากเชื้อประจํา

ศูนยบริการฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 70,080.00 นางจรรยา  

ศรีจันทร 

01/04/2559 1 

 

 

99. ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการจางเหมาผู รายไดจัดเก็บเอง 777,600.00 777,600.00 พนักงานจาง 01/04/2559 1 
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สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉินเทศบาลเมือง 

บานไผ 

100. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการประชุม

ประชาคมสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 8,425.00 ฎีกาเบิก 01/03/2559 5 

101. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรมจัดต้ัง

อาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายไดจัดเก็บเอง 154,100.00 154,100.00 ฎีกาเบิก 08/02/2559 1 

102. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรมยุว  

อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 18,505.00 ฎีกาเบิก 23/02/2559 2 

103. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

สถาปนา อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 9,150.00 ฎีกาเบิก 01/03/2559 5 

104. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกซอมการ

ปองกันและแกไขปญหา

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 9,850.00 ฎีกาเบิก 23/02/2559 3 

105. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงคปองกัน

อุบัติเหตุชวงเทศกาล  

( ปใหม ตรุษจีน และ

สงกรานต )  

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 58,969.00 ฎีกาเบิก 27/12/2558 7 

106. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 36,424.00 ฎีกา23/2559 05/07/2559 15 
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สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

107. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม 

ยุวเทศกิจ 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 20,970.00 ฎีกาเบิก 04/01/2559 7 

108. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุน 

ศูนยปฏิบัติการตอสู 

เพื่อเอาชนะยาเสพติด

อําเภอบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 45,000.00 45,000.00 อ.บานไผ 01/04/2559 7 

109. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดสถานี

ตํารวจภูธรบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 สถานี

ตํารวจภูธร

บานไผ 

01/05/2559 7 

110. ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 จ.ขอนแกน 01/11/2558 7 

111. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในวัน

สําคัญของชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 168,600.00 นางเพียงใจ 

หัสโรห 

22/10/2558 7 

112. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการสงเสริมพนักงาน

ครูเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและนักเรียน

สังกัดเทศบาลเขารวม

แขงขันกีฬา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 ฎีกา22/2559 27/10/2558 4 

113. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

โครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 57,671.00 ฎีกา

359/2559 

29/03/2559 4 
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เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

 

 

 

 

 

114. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการจัดงานประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 1,750,000.00 197,492.00 ฎีกา 

142/2559 

22/12/2559 7 

 
438,949.00 ฎีกา489/2559 07/04/2559 5 

 
552,156.00 ฎีกา73/2559 23/12/2558 5 

 
116,723.00 ฎีกา262/2559 13/01/2559 5 

 
51,955.00 ฎีกา262/2559 13/01/2559 5 

115. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการอนุรักษและ

ฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 

รายไดจัดเก็บเอง 180,000.00 163,194.00 ฎีกา74/2559 17/11/2558 3 

116. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการจัดงานฉลอง

วันเด็กแหงชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,335.00 ฎีกา

154/2559 

06/01/2559 3 

117. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการบรรพชา

สามเณร/จารณี 

ภาคฤดูรอน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,610.00 ฎีกา

351/2559 

21/03/2559 5 

118. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เงินอุดหนุนวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 60,000.00 ฎีกา 

177/2559 

13/01/2559 1 
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เครือขายพัฒนา

เมือง 

119. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

เงินอุดหนุนกิจการ

ศาสนาในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 220,000.00 50,000.00 วัดศรีบุญเรือง 01/02/2559 1 

 
20,000.00 วัดโพธิ๋ชัย 07/03/2559 1 

 
20,000.00 

วัดปา 

ชัยวารินทร 
29/03/2559 1 

120. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการเฉลิมพระ

เกียรติเทิดไทองคราชัน 

เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 71,183.00 ราน 

เกียรติสาสน 

05/01/2559 1 

121. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต

พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 65,390.00 น.ส.ดาวรรณ 

ภูเหิน 

01/08/2559 30 

122. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแนวใหม

แบบชุมชนมีสวนรวม

และทัศนศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 47,740.00 นางวารุณี 

ลาดมะโรง 

22/04/2559 1 

123. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการเสริมสราง

พัฒนาประสิทธิภาพ

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 14,215.00 น.ส.นิตยา 

นอยจุฬา 

24/06/2559 7 

124. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการจัดประชุม

ประจําเดือนองคกร

ภาคประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 78,900.00 นางวิชุดา  

ขันแพง 

30/05/2559 7 

125. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

โครงการวันเยาวชน

แหงชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 123,500.00 123,500.00 น.ส.นิตยา 

นอยจุฬา 

12/09/2559 7 
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เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

126. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการแกไขปญหา

ความยากจน 

รายไดจัดเก็บเอง 265,000.00 189,200.00 น.ส.สุดารัตน 

ภาควิหก 

01/06/2559 7 

127. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการอบรมอนุรักษ

และขยายพันธุโค 

ชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,910.00 น.ส.อํานวย 

นอยจุฬา 

23/02/2559 7 

128. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการอบรมเกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 102,080.00 น.ส.นิตยา 

นอยจุฬา 

09/06/2559 7 

 

129. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการฝกอบรมและ

ทัศนะศึกษาดูงานเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

เสริมสรางภาวะผูนํา

คณะกรรมการชุมชน 

และองคกร ในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 199,305.00 นางวิชุดา  

ขันแพง 

20/01/2559 7 

130. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการไผแสนกอ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,446.00 นางศศิธี  

ปะโมโท 

10/05/2559 7 

131. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการสงเคราะห

ผูปวย โรคเอดส  

ที่ดอยโอกาสในสังคม 

รายไดจัดเก็บเอง 270,000.00 264,000.00 ผูดอยโอกาส

ในเขต

เทศบาลฯ 

 

01/10/2558 365 

132. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 85,281.00 น.ส.นิตยา 

จันทรศรี 

13/01/2559 30 
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เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

อยางมีสวนรวม 

133. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กฎหมายควรรู 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 35,996.00 นายวรวุฒิ 

รัตนอัน 

27/01/2559 30 

134. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการแลกเปล่ียน

ความสัมพันธระหวาง

เมือง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,541,756.00 1,541,756.00 น.ส.มัตติกา 

เกิดพิทักษ 

01/06/2559 30 

135. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการสืบสานวิถี

วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

(บุญซําฮะ) 

รายไดจัดเก็บเอง 210,000.00 86,871.00 ฎีกา

591/2559 

29/06/2559 30 

136. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

โครงการอบรมให

ความรูดาน

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แกเยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 27,040.00 นายธนายุทธ 

โคตรบรรเทา 

20/01/2559 30 

 

137. ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

เงินอุดหนุนกิจการที่

เปนสาธารณประโยชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 50,000.00 ฎีกา 6/2559 12/10/2558 2 

 
50,000.00 ฎีกา90/2559 24/11/2558 2 

138. ยุทธศาสตรที่ 8 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดจากแหลง

รายไดเดิม 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 7,700.00 ราน 

อินเตอรปร้ินท 

06/01/2559 5 
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139. ยุทธศาสตรที่ 8 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

โครงการปรับปรุงขอมูล

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 65,424.00 รานทีอารที

คอมพิวเตอร 

22/09/2559 7 

140. ยุทธศาสตรที่ 8 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

สนับสนุนโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการ

จัดการส่ิงแวดลอมและ

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 420,000.00 326,360.00 ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ  

12 ชุมชน 

01/10/2558 1 

141. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการอุดหนุนเหลา

กาชาดจังหวัดขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 กาชาด  

จ.ขอนแกน 

01/10/2558 1 

142. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการฝกอบรม

เครือขายอาสาสมัคร

ฝายทะเบียนประจํา

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 23,645.00 รานทีอารที

คอมพิวเตอร 

10/03/2559 4 

143. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ 

เล่ือยยนต 

รายไดจัดเก็บเอง 95,000.00 60,000.00 ฎีกาเบิก 04/01/2559 5 

144. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือไดโว รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 22,854.00 ฎีกาเบิก 04/01/2559 5 

 

145. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 32,500.00 ฎีกาเบิก 01/02/2559 5 

146. ยุทธศาสตรที่ 9 โครงการจัดซ้ือ รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 32,500.00 ฎีกาเบิก 04/01/2559 5 
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การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวนขนาด 24,000  

บีทีย ู

147. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ

พรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 196,000.00 195,300.00 ฎีกา

407/2559 

17/04/2559 5 

148. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะ

อาหารพรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 ฎีกา

280/2559 

28/02/2559 5 

149. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะ-

เกาอี้นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 33,000.00 ฎีกา 

282/2559 

28/02/2559 5 

150. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน พรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 110,000.00 ฎีกา 

445/2559 

05/05/2559 5 

151. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะ-

เกาอี้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา  

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 90,000.00 ฎีกา 

281/2559 

28/02/2559 5 

152. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือโตะครู

พรอมเกาอี้ระดับ 3-6 

รายไดจัดเก็บเอง 37,500.00 37,500.00 ฎีกา 283/59 28/02/2559 5 
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153. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ถายเอกสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 49,500.00 ฎีกา 

204/2559 

22/01/2559 5 

154. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดทํา

อัฒจันทร 

รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 234,000.00 ฎีกา29/2559 04/07/2559 30 

155. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร 

กองสาธารณสุขฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 86,400.00 นางเปยง  

ออนหลง 

01/04/2559 90 

156. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ปรับการอากาศ  

พรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 69,000.00 57,000.00 บริษัท 

หางโอวเปงฮง

จํากัด 

23/01/2559 1 

157. ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อการบริการ

ประทับใจ 

โครงการออกเยี่ยม

ชุมชนเคล่ือนที ่

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 46,800.00 น.ส.นิตยา 

นอยจุฬา 

31/05/2559 7 

158. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก

พนักงานและลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 101,538.00 101,538.00 ฎีกาเบิก 02/03/2559 3 

159. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ ประสิทธิภาพ

และทัศนศึกษาดูงานทั้ง

ภายในประเทศและ

นอกประเทศของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานฯ ลูกจาง 

พนักงานจางและครู

รายไดจัดเก็บเอง 615,421.00 615,421.00 นายอาทิตย 

ประวันโน 

01/03/2559 5 
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เทศบาล 

 

 

 

160. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานงานดาน

การเงิน การคลัง การ

พัสดุ  

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 21,245.00 น.ส.ลัดดาวัลย 

ความหมั่น 

09/02/2559 1 

161. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมครูและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

ในประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 352,925.00 ฎีกา 

402/2559 

20/04/2559 1 

162. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนา

ขาราชการครู 

ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 270,000.00 270,000.00 ฎีกา 

109/2559 

01/10/2558 1 

163. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาครู

ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 61,416.00 ฎีกา 146/59 04/01/2559 1 

164. ยุทธศาสตรที่ 10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

และทัศนศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,900.00 น.ส.บังอร  

กันหาบาง 

03/05/2559 1 

165. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร 

สํานักงานกองชาง งาน

ปองกันฯ งานเทศกิจฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 86,400.00 พนักงานจาง 01/10/2558 365 
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หองประชุมเล็ก 

166. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการปรัปรุง

ซอมแซมรถขุด

ตีนตะขาบ หมายเลข

ทะเบียน ตค 3110 

รายไดจัดเก็บเอง 326,000.00 320,000.00 ฎีกา5/2559 16/12/2558 30 

167. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ 

รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 53,000.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

10/08/2559 7 

168. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเกาอี้

พลาสติก 

รายไดจัดเก็บเอง 125,000.00 123,000.00 ฎีกา7/2559 22/12/2558 30 

 

169. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือโตะพับ รายไดจัดเก็บเอง 249,600.00 247,600.00 ฎีกา8/2559 21/12/2558 30 

170. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจางเหมา

บริการพนักงานรักษา

ความสะอาด 

รายไดจัดเก็บเอง 610,000.00 500,400.00 สัญญา 40/59 01/10/2558 90 

171. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการวางทอและ

ปรับพื้นที่หลังอาคาร

เรียน 1 โรงเรียน

เทศบาลบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 398,500.00 ฎีกา53/2559 21/09/2559 30 

172. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมซุมเฉลิมพระ

เกียรติบริเวณภายใน

เขตเทศบาลเมือง 

บานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 499,000.00 ราน 

อินเตอรปร้ิน 

07/12/2558 7 

173. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,700.00 ฎีกาเบิก 24/04/2559 1 

174. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

เคร่ืองเสียงใชในหอง

ประชุมสภาเทศบาล

เมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 54,500.00 รานบานไผ

การไฟฟา 

18/03/2559 5 

175. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

เคร่ืองเสียงเพิ่มเติมใช

ในหอประชุมประชา

เมืองไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 97,500.00 รานบานไผ

การไฟฟา 

18/03/2559 5 

176. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร

สํานักงานและอาคาร

หอประชุมประชาเมือง

ไผและรักษาความ

รายไดจัดเก็บเอง 690,000.00 604,800.00 พนักงาน 

จางเหมา 

01/10/2558 365 
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ปลอดภัยสถานที่

ราชการ 

177. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่วา

การอําเภอบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 อําเภอบานไผ 01/04/2559 7 

178. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

ทองถิ่นไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 8,500.00 น.ส.อริษา 

เนนเลิศ 

14/03/2559 3 

179. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวนพรอมติดต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง 74,000.00 74,000.00 หจก.ไทเฮงหลี 28/12/2558 3 

180. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ถายเอกสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 49,500.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

02/11/2558 1 

181. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

คอมพิวเตอรพรอม

เคร่ืองปร๊ินเตอร 

จํานวน 4 ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง 69,900.00 69,750.00 รานทูเคเอก

เพรส 

02/08/2559 7 

 

182. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจางเหมา

บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

สุขาภิบาลและอนามัย

และส่ิงแวดลอมใน

ตําแหนงเจาพนักงาน

บันทึกขอมูล  

รายไดจัดเก็บเอง 86,400.00 86,400.00 น.ส.สุภาภรณ 

วรรณศรี 

01/04/2559 1 

183. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการเงินสมทบ

เงินทุนหมุนเวียนคา

รักษาพยาบาลและ

เวชภัณฑศูนยบริการ

สาธารณสุข  

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 กองทุน

หมุนเวียนฯ 

09/06/2559 1 

184. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 22,950.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

27/05/2559 7 

185. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 23,000.00 หจก. 

โอวเปงฮง 

01/09/2559 7 

186. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 22,950.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

08/08/2559 7 

187. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

กระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด  

24 ชอง แบบที่ 2 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 24,500.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

09/08/2559 7 
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188. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือจอภาพ 

LCD หรือ LED ขนาด

ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  

รายไดจัดเก็บเอง 4,700.00 4,650.00 รานทูเคเอก

เพรส 

08/08/2559 7 

189. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

สํารองไฟฟาขนาด  

2 kVA 

รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00 12,000.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

05/09/2559 7 

190. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุม

คณะกรรมการการ

จัดทําแผนพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 9,710.00 น.ส.นิตยา 

จันทรศรี 

01/10/2558 365 

191. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการประเมินผล

การดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 275,550.00 น.ส.มัตติกา 

เกิดพิทักษ 

19/10/2558 30 

192. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับประมวลผล 

รายไดจัดเก็บเอง 21,000.00 20,950.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

22/04/2559 7 

193. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรม 

ผลงานของเทศบาล 

และประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 571,290.00 571,290.00 ราน 

อินเตอรปร้ินต

,นันทศิลป 

01/10/2558 365 

194. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต

เพื่อการบริการขอมูล

ขาวสารสารสนเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 19,500.00 ราน 

ทูเคเอกเพรส 

01/08/2559 7 

195. ยุทธศาสตรที่ 11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

โครงการบริการ

อินเตอรเน็ตสําหรับ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 33,600.00 33,600.00 ฎีกา

107/2559 

01/10/2558 1 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 

เทศบาลเมืองบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรที่ 1 

เพิ่มปริมาณการ

จําหนายสินคา

สําคัญที่มีอยูแลวให

มากขึ้น  

2.0 0.50 1.0 0.15 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาทักษะและ

คุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความ

2.0 0.07 2.0 0.07 1.0 0.02 1.0 0.02 0.0 0.00 
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ตองการของตลาด  

3.ยุทธศาสตรที่ 3 

เตรียมความพรอม

กับการเปน

ศูนยกลางของการ

คมนาคมทางบก 

1.0 0.50 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐาน

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่

ยั่งยืน  

128.0 474.40 48.0 31.79 31.0 6.19 18.0 2.31 16.0 2.24 

5.ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

49.0 34.55 39.0 32.51 36.0 27.00 30.0 19.05 12.0 1.23 

6.ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

73.0 47.42 51.0 7.77 41.0 5.30 24.0 3.38 17.0 2.74 

7.ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

เมือง 

47.0 10.82 38.0 7.06 27.0 5.21 0.0 0.00 0.0 0.00 

8.ยุทธศาสตรที่ 8 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและ

ลดรายจายในการ

ดําเนินงาน 

4.0 0.76 4.0 0.54 3.0 0.40 2.0 0.27 1.0 0.01 

9.ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ประทับใจ 

59.0 46.89 21.0 1.52 17.0 1.18 0.0 0.00 0.0 0.00 

10.ยุทธศาสตรที่ 

10 การพัฒนา
11.0 2.49 10.0 1.79 7.0 1.52 0.0 0.00 0.0 0.00 
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บุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน 

11.ยุทธศาสตรที่ 

11 การพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการ 

106.0 45.18 35.0 5.48 31.0 4.42 1.0 0.03 1.0 0.03 

 

ฉ. ผลการดําเนินงาน 

     เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ

รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 

ประสบผลสําเร็จดวยด ีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญดังนี้ 

1. โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชนในเขตเทศบาลฯ  

2. โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 

3. เงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา  

4. เงินอุดหนุนคาขยายเขตประปา 

5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอยบานเก้ิง ซอย 17 

6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน 

7. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองมิตรภาพบานไผ-บรบือ 

8. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 ดานทิศใต หนา ห.จ.ก.บุญเจือเฟอรนิเจ  

9. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 

10. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมบัติพัฒนา 

11. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกโพธิ์สวรรค ซอย 3 

12. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประปา 3 (ชวงสุดซอย) 

13. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวัดปาชัยวารินทร 

14. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนซอยสระสวรรค (ดานทิศใต ชวงท่ี 2) 

15. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 6 

16. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยบานเก้ิง ซอย 2 

17. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแยกซอยประปา 2 ดานทิศใต (สุดซอยประปา 2)   

18. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ - สุขาภิบาล 9 

19. โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร 

20. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ทางเขาตลาดสดเทศบาล (ดานทิศตะวันออก)  

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลังบริษัทอาดัมส จากประตูวัดนันทพิมพาราม ถึงซอยสุขสําราญ 

22. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 

23. โครงการรักษความหลากหลายทางชีวภาพดวยวิถีพอเพียง 



77 
 

24. โครงการหนาบาน นามอง 

25. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

26. โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 

27. โครงการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล 

28. โครงการทอดผาปาขยะ 

29. โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 

30. โครงการจัดซ้ือรถเข็นขยะมูลฝอย 

31. โครงการซอมแซมถังขอเก่ียวของรถเก็บขนขยะชนิดขอเก่ียว  (ทะเบียน 83-0493 ขอนแกน) 

32. โครงการปะผุรถเก็บขนขยะชนิดอัดทาย หมายเลขทะเบียน 82-8363 

33. โครงการจัดซ้ือเครื่องยอยก่ิงไม 

34. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห และทักษะการอานฯ 

35. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 

36. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

37. โครงการสงเสริมการอาน : เทศกาลหนังสือ สื่อแหงรักสูทองถ่ิน 

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคูมือการเรียนรูภาษาสูประชาคมอาเซียน 

39. โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

40. โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย 

41. โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา 

42. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base Management) 

43. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัยฯ  

44. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

45. โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน  

46. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 

47. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล  

  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คาเครื่องแบบนักเรียน) 

48. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล  

  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คาอุปกรณการเรียน) 

49. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล  

  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คาหนังสือเรียน) 

50. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล 

  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายหัว) 

51. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล  

  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up) 

52. โครงการสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน 
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53. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

54. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 3 แหง สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  

55. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  

56. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

57. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

58. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน 

59. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

60. โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซียน 

61. โครงการจัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท.ระดับภาค 

62. โครงการพัฒนา/ปรังปรงุ หองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง 

63. โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

64. โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ  

65. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 2 ขอนแกน 

66. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

67. โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 

68. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ  

69. โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 

70. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 

71. โครงการจางตีเสนจราจรถนนสายตางๆในเขตเทศบาล 

72. โครงการจัดระเบยีบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร 

73. โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจรประจําป 

74. โครงการฝกอบรมยวุเทศกิจ 

75. โครงการจัดซ้ือโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 

76. เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอบานไผ 

77. เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรบานไผ 

78. เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกน 

79. โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

80. โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 

81. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา 

82. โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) 

83. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 

84. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

85. โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส  

86. โครงการเรารักบานไผ 

87. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 
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88. โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

89. โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย 

90. โครงการเมืองจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

91. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 

92. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  

93. โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชน้ํามันทอดซํ้า 

94. โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 

95. โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 

96. โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 

97. โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 

98. โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

99. โครงการกิจกรรมวันสถาปนาวัน อปพร. 

10. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

101. โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 

102. โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

103. โครงการฝกอบรมยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน  

104. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล (ปใหม ตรุษจีน และสงกรานต) 

105. โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

106. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนคุมครองผูบริโภค 

107. โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือใหปราศจากเชื้อฯ  

108. โครงการจางเหมาผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ 

109. โครงการจัดซ้ือตูเก็บอุปกรณทางการแพทยประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  

110. โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 

111. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ผูดอยโอกาสในสังคม 

112. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 

113. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 

114. โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมือง 

115. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู   

116. โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกเยาวชนฯ 

117. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 

118. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 

119. โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

120. โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลฯเขารวมแขงขันกีฬา 

121. โครงการจัดงานประเพณีบุญกฐิน 

122. โครงการจัดงานวันสงทายปเกาตอนรับวันปใหม 
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123. โครงการจัดงานวันสงกรานต 

124. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 

125. โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 

126. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ 

127. โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน 

128. โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน (บุญซําฮะ) 

129. โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 

130. เงินอุดหนุนงานบุญกุมขาวใหญ 

131. เงินอุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง 

132. เงินอุดหนุนกิจการศาสนาวัดโพธิ์ชัย 

133. เงินอุดหนุนกิจการศาสนาวัดปาชัยวารินทร 

134. เงินอุดหนุนงานประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อําเภอบานไผ 

135. เงินอุดหนุนงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมฯ (สมาคมปุงเถากง - มา) 

136. โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 

137. โครงการแกไขปญหาความยากจน 

138. โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 

139. โครงการไผแสนกอ 

140. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําฯ 

141. โครงการวันเยาวชนแหงชาต ิ

142. โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

143. โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

144. โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ 

145. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ 

146. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน 

147. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

148. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดเดิม 

149. เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ 

  สิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 

150. โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน 

151. โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 

152. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ู

153. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ู

154 โครงการจัดซ้ือไดโว 

155. โครงการจัดซ้ือเลื่อยยนต 

156. โครงการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 
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157. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 

158. โครงการจัดซ้ือโตะครูพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6 

159. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 

160. โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

161. โครงการจัดซ้ือโตะอาหารพรอมเกาอ้ี 

162. โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

163. โครงการจัดทําอัฒจันทร 

164. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนท่ี 

165. โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ  

166. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 

167. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฏิบัติงานดีเดน 

168. โครงการจัดการเลือกตั้ง 

169. โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพฯ 

170. โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลกูจาง 

171. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ 

172. โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง  

173. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

174. โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 

175. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 

176. โครงการจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

177. โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 

178. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

179. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 

180. โครงการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องเสียงใชในหองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

181. โครงการจัดซ้ืออุปกรณเครื่องเสียงเพ่ิมเติมใชในหองประชุมประชาเมืองบานไผ  

182. โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

183. โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 

184. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ    

185. โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 

186. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  

187. โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

188. โครงการจัดซ้ือเครี่องคอมพิวเตอร 

189. โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA 

190. โครงการจัดซ้ือจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 

191 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 
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192. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล 

193. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก 

194. โครงการจัดซ้ือโตะพับ 

195. โครงการปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมารยเลขทะเบียน ตค 3110 

196. โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง,งานปองกัน, งานเทศกิจฯ,  

197. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ 

198. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด 

199. โครงการบริการอินเตอรเน็ตสําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  

200. โครงการวางทอและปรับพ้ืนท่ีหลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

201. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

202. โครงการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 

203. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ๊นเตอร 

204. โครงการจางเหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

205. โครงการเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑฯ 
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ภาพถายโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการงานประเพณีลอยกระทง  

ระหวางวันท่ี 24-25 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

ณ  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

โครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม  

เม่ือวันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

ณ  หอนาฬิกา  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
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โครงการแขงขันว่ิงมินิมาราธอน  

วันท่ี  17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

ณ เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วันท่ี  5 - 8  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

ณ เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
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โครงการเรารักบานไผ   

เม่ือวันท่ี  12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

ณ หลังสถานีรถไฟ อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณีสงกรานต  

เม่ือวันท่ี 13-15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  

ณ หนาท่ีวาการอําเภอบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ  ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ

ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบานไผทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณา

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป      

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                                 ประกาศ ณ วันท่ี        เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

                                                                    (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 

                                                                   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

                                                                               นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 


	ประกาศรายงานผลฯ59
	เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 201 โครงการ จำนวนเงิน 44,182,934 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 2,352,650 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ...
	รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      มีดังนี้
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

	รูปหน้า73
	รูปหน้า74
	รูปหน้า75
	หน้าสุดท้าย76

