
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  ดานการแกไขปญหาความยากจน

ปญหาที่สงผลตอปญหาดานอ่ืนๆดวย  ซึ่งกลุมคนจนสวนใหญเปนเกษตรกร       โดยสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหา 
ความยากจน      ไดแก       ขาดปจจัยในการผลิต      ดินขาดความอุดมสมบูรณ     ดินเค็ม     ไมมีเงินทุน  ไมมีที่ดินทํากิ
นํ้าไมพอเพียง    พืชหลักมีนอยชนิด     การเลี้ยงสัตว   การประมงมีนอยทั้งนี้การเกษตรสวนใหญยังพึ่งพาธรรมชาติ   
ซึ่งมีความผันผวนสูง  เชน  นํ้าทวม  ฝนแลง  จึงทําใหเกิดปญหาผลผลิตเสียหาย  อีกทั้งยังประสบปญหาราคาผลผลิต 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล

                 ตามที่ขาพเจา  นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผให
เขามาบริหารงานเทศบาล       จากการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ และไดรับการประกาศรับรองผลการ
เลือกต้ังโดยตรงจาก  กกต. ใหเปนผูบริหารเทศบาลในตําแหนง “นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ”  เมื่อวันที่  19  
มกราคม  2549  น้ัน   ขาพเจาไดทําการแถลงนโยบาย ในการพัฒนาเทศบาลตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เมื่อวันที่  
25  มกราคม  2549 และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  12  พ.ศ.2546) 
มาตรา 48 ทศ “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  
เปนประจําทุกป  คาํแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผย  ที่
สํานักงานเทศบาลดวย”
                 จากนโยบาย  5  ประการสําคัญในการพัฒนาเทศบาล  ที่ขาพเจาไดแถลงตอสภาเทศบาลในครั้งนั้น  ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  4  ยุทธศาสตร  14  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

              เนื่องจากภาวะความยากจนเปนปญหาที่สําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนและจริงจัง           เพราะ

                โดยมุงพัฒนาเมืองในทุกดานเพื่อใหบานไผเปนเมืองที่นาอยู – นาอาศัย    ภายใตวิสัยทัศน  “เมืองไผนาอยู 
 เชิดชูคุณธรรม  นําการศึกษา  รวมกันพัฒนา  รักษาประเพณี  มีความโปรงใส  ภูมิใจเศรษฐกิจกาวหนา”  และใน
การดําเนินงานนั้นก็ไดรับความรวมมือจากทุกสวนราชการ     องคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน  ใน
ลักษณะรวมคิดรวมทํา  สามารถสรุปเปนผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  แยกเปนรายยุทธศาสตร 
 ไดดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองนาอยู
2. นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2            
         การพัฒนาเมืองนา
3. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การแกไขปญหาความยากจน
4. นโยบายการพัฒนาดานสังคม  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การแกไขปญหาความยากจน , ยุทธศาสตรที่ 2  
          การพัฒนาเมืองนาอยู  และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย
5. นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร  สอดคลองกบัยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการปรับปรุงระบบ       
       บริหารจัดการ
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ตกต่ํา     ไมคุมกับการลงทุน     นอกจากนี้แลวยังมีน้ีสินทั้งในและนอกระบบเปนจํานวนมาก    รวมทั้งขาดโอกาสใน
การเรียนรูเทคโนโลยีและนํานวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการผลิต  ขาดเอกภาพ  ในการบริหารจัดการ  ขาดการแกไข 
ปญหาที่เปนองครวม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และชุมชนยังไมมีบทบาทในการแกไขปญหาที่ชัดเจน  และขาด 
ระบบการติดตามประเมินผล           ในการแกไขปญหาความยากจน       จะตองมุงเนนการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได  
ลดรายจาย     และขยายโอกาสแกกลุมคนจน  และผูดอยโอกาสที่เชื่อมโยงกับกลุมองคกรที่มีความเขมแข็งใหสามารถ
กอรางสรางตัวและพึ่งพาตนเองไดมากยิ่งขึ้น

1 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) เขตเมือง 200,000.00            กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ 120,000.00            กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย 30,000.00              กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,271,000.00         กองสวัสดิการฯ

5 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคล่ือนที่ 260,000.00            กองสวัสดิการฯ

6 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนฯ 60,000.00              กองสวัสดิการฯ

7 โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดส  ผูดอยโอกาส 200,000.00            กองสวัสดิการฯ

9 โครงการเวทีชาวบาน 30,000.00              กองสวัสดิการฯ

10 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว 80,000.00              กองสวัสดิการฯ

11 โครงการแกปญหาความยากจน 20,000.00              กองสวัสดิการฯ

12 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนตาแกผูสูงอายุในเขตเทศบาล 94,000.00              กองสวัสดิการฯ

13 โครงการเพื่อจายสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 30,000.00              กองสวัสดิการฯ

14 โครงการชวยเหลือทุนการศึกษาผูติดเช้ือเอดส 90,400.00              กองสวัสดิการฯ

2,485,400.00         บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2  ดานการพัฒนาเมืองนาอยู
เนนการสรางความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม  ใหสัมพันธอยางเกื้อกูลและ

เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  โดยการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนและประชาสังคม  ควบคูกับการ
บริหารจัดการที่ดีอยางเปนองครวม  เพื่อใหคนในสังคมดํารงอยูไดอยางมั่นคง  และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มี
คุณภาพ  และยั่งยืน   รวมถึงการยกระดับคุณภาพชิวิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนเมือง  ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  รวมทั้งเมืองนาอยูตามศักยภาพและความพรอมของชุมชน  เพื่อเสริมสราง
วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และมี

รวม  14  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนารวมทั้งสิ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบงบประมาณที่ ชื่อโครงการ
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ระเบียบวินัย      อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใหกับคืนความอุดมสมบูรณ  รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ  และเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจควบคูกัน  โดยการมีสวนรวม
ทุกภาคสวนในสังคม

1 โครงการฝกอบรมทบทวน (อปพร.) 200,000.00            สํานักปลัดฯ

2 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร 80,000.00              สํานักปลัดฯ

3 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง  ยุว.อปพร. 80,000.00              สํานักปลัดฯ

4 โครงการประชุมประชาคมสมาชิก (อปพร.) 90,000.00              สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนา วันอปพร. 30,000.00              สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 44,000.00              สํานักปลัดฯ

7 โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับเขาสูเขตเทศบาล 200,000.00            สํานักปลัดฯ

8 โครงการกอสรางศูนยบริการรวมของเทศบาล 700,000.00            สํานักปลัดฯ

9 โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ 300,000.00            สํานักปลัดฯ

10 โครงการปรัปปรุงผิวจราจร ถนนบานเกิ้ง ซอย 1 (บานขาพัฒนา) 526,700.00            กองชาง

11 โครงการปรัปปรุงผิวจราจร ถนนศรีบุญเรือง(บานขา) 546,000.00            กองชาง

12 โครงการปรัปปรุงผิวจราจร ถนนแจงสนิท (หลัก 14) 1,729,000.00         กองชาง

13 โครงการกอสรางขยายสะพานขามลําหวยทราย  ถนนแจงสนิททางไปบรบือ 3,850,000.00         กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบานเกานอย 84,500.00              กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ถนนเอี่ยมไพบูลย ซ.1 574,700.00            กองชาง

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเช่ือม ซ.ประปา3-หนองลุมพุก 652,000.00            กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมมาตย (แยกสุขาภิบาล 2 ดานทิศตะวันตก) 316,400.00            กองชาง

18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเขาวัดปาคุมจัดสรรค 341,900.00            กองชาง

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ 11 412,700.00            กองชาง

20 โครงการอุทยานนามเมืองไผ 300,000.00            กองชาง

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนประปา ซอย 3(ดานทิศใต) 148,500.00            กองชาง

22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. จากถนนสุมนามัยลงลําหวยจิก 357,000.00            กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนราชนิกุล ซอย 1 84,000.00              กองชาง

24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (แยกซอยเจริญสุข4-ซ.เขาเช่ือมซอยเจริญสุข4) 1,532,900.00         กองชาง

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซ.9 424,900.00            กองชาง

26 โครงการกอสรางสระบัวพรอมปรับภูมิทัศน ฯ 230,000.00            กองชาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ



   -4-

27 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ 7 473,700.00            กองชาง

28 โครงการปรัปปรุงผิวจราจรบานเกิ้ง ซ.13 214,500.00            กองชาง

29 โครงการกอสรางปรัปปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพสระน้ําที่วาการอําเภอบานไผ(สวนหิน) 70,000.00              กองชาง

30 โครงการขยายเขตไฟฟา 500,000.00            กองชาง

31 โครงการขยายเขตประปา 500,000.00            กองชาง

32 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 20,000.00              กองการศึกษา

33 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  ภาคฤดูรอน 100,000.00            กองการศึกษา

34 โครงการจัดทําประตูพรอมปายช่ือโรงเรียนเทศบาล 233,000.00            กองการศึกษา

35 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน  อสม.ดีเดน 100,000.00            กองสาธารณสุขฯ

36 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 50,000.00              กองสาธารณสุขฯ

37 โครงการอบรมผูประกอบการรานตัดผม - เสริมสวย 10,000.00              กองสาธารณสุขฯ

38 โครงการสุขานาใช  สุขใจไทยเทศ 10,000.00              กองสาธารณสุขฯ

39 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร 20,000.00              กองสาธารณสุขฯ

40 โครงการประชาสัมพันธงานรักษาความสะอาด 10,000.00              กองสาธารณสุขฯ

41 โครงการจัดซ้ือรถกวาดและดูดฝุนถนน ชนิด 6 ลอ 10,500,000.00       กองสาธารณสุขฯ

42 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีกําจัดขยะ 400,000.00            กองสาธารณสุขฯ

43 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานชั้นบนกองสาธารณสุขฯ 100,000.00            กองสาธารณสุขฯ

44 โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด 60,000.00              กองสวัสดิการฯ

45 โครงการปองกันปราบปรามยาเสพติด อําเภอบานไผ 60,000.00              กองสวัสดิการฯ

27,266,400.00       บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3  ดานการพัฒนาทุนมนุษย

รวม  45  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนารวมทั้งสิ้น

                  เนนการพัฒนาในสังคมใหมีคุณภาพชิวิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย  สุจริต  
กลาคิด  กลาทํา    เสียสละ     พึ่งพาตนเอง    และทุนทางสังคมที่มีอยางหลากหลายในพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมใหมีคุณคาคุณภาพ  และเปนแหลงเรียนรู  ตอการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน     พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ    ทักษะฝมือแรงงาน    โดยการยกระดับ
การศึกษา  ความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง     และเปนสังคมแหงการ
เรียนรู    รักษา   ฟนฟู และเสริมสรางทุนสังคมที่ดี   สุขภาพอนามัยใหสมบูรณ  และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุม
อาย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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1 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ คณะผูบริหารเทศบาล 450,000.00            สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง
2 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนใน 40,000.00              กองวิชาการฯ

เขตเทศบาล
3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 4 โครงการ 230,000.00            กองการศึกษา

4 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน 300,000.00            กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 100,000.00            กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 1,150,000.00         กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 75,000.00              กองการศึกษา

8 โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 25,000.00              กองการศึกษา

9 โครงการแขงขันทางวิชาการ 50,000.00              กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานสัปดาหหองสมุด 50,000.00              กองการศึกษา

11 โครงการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน 50,000.00              กองการศึกษา

12 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50,000.00              กองการศึกษา

13 โครงการฝกอบรมเด็ก/เยาวชนและทัศนศึกษาดูงาน 250,000.00            กองการศึกษา

14 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน 500,000.00            กองการศึกษา

15 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 150,000.00            กองการศึกษา

16 โครงการอาหารกลางวัน 1,000,000.00         กองการศึกษา

17 โครงการอาหารเสริม (นม) 40,000.00              กองการศึกษา

18 โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม 10,000.00              กองการศึกษา

19 โครงการจัดการศึกษารวม(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 20,000.00              กองการศึกษา

20 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ผูสอนชาวตางชาติ 10,000.00              กองการศึกษา

21 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนาม 140,000.00            กองการศึกษา

22 โครงการจัดทําสวนหยอมหนาอาคารศูนยเด็กเล็ก 80,000.00              กองการศึกษา

23 โครงการจัดทํารั้วไมระแนงรอบศูนยเด็กเล็ก 80,000.00              กองการศึกษา

24 โครงการเงินอุดหนุนการกีฬา 220,000.00            กองการศึกษา

25 โครงการเงินอุดหนุนใหอําเภอบานไผและจังหวัดขอนแกน 330,000.00            กองการศึกษา

26 โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมกิจการศาสนา 2,080,000.00         กองการศึกษา

27 โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไ 500,000.00            กองการศึกษา

28 โครงการอบรมเผยแพรความรู  การปองกันโรคเอดส 30,000.00              กองสาธารณสุขฯ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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29 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 100,000.00            กองสาธารณสุขฯ

30 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ ไขสมองอักเสบ 50,000.00              กองสาธารณสุขฯ

31 โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 180,000.00            กองสาธารณสุขฯ

32 โครงการพัฒนาความรูการดูแลตนเองดานสุขภาพผูสูงอายุ 50,000.00              กองสาธารณสุขฯ

33 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 40,000.00              กองสาธารณสุขฯ

34 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 30,000.00              กองสาธารณสุขฯ

35 โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตวเพศเมีย 5,000.00                กองสาธารณสุขฯ

36 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 250,000.00            กองสวัสดิการฯ

8,715,000.00         บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  ดานการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000.00              สํานักปลัดฯ

2 โครงการอบรมจริยธรรมคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 50,000.00              สํานักปลัดฯ

ลูกจาง
3 โครงการบริการสูความเปนเลิศ 200,000.00            สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  (25,000 btu) 32,000.00              สํานักปลัดฯ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รวม  36  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนารวมทั้งสิ้น

                  การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อยางรวดเร็ว  สงผลใหระบบบริหารจัดการที่มีอยู
  ปรับปตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนามที่ผานมาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี  การเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวน  เขามามี่สวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นและประเทศมาก
ขึ้น  แตการดําเนินงานสวนใหญยังอยูในชวงเร่ิมตน  ไมเพียงพอ  และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว  ทําใหการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  ดําเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพ  เนนการใช
ดุลพินิจ  คํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว  และพวกพอง  รวมถึงผลประโยชน  การพัฒนาไมไดกระจายไปสู
ประชาชนอยางทั่วถึง  และเปนธรรม  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9  จึงไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ  โดยจําเปนตองปฏิรูปใหเกิดกลไกลการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นทุกภาคสวนของ
สังคมไทย  ซึ่งจะเปนกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตางๆ  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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5 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ (35,000 btu) 39,000.00              สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ (38,000 btu) 44,000.00              สํานักปลัดฯ

7 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งมานปรับแสง  22,000.00              สํานักปลัดฯ

8 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งมานปรับแสง  50,000.00              สํานักปลัดฯ

9 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งมานปรับแสง 100,000.00            สํานักปลัดฯ

10 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้ 81,900.00              สํานักปลัดฯ

11 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ําแบบพลาสติก 20,000.00              สํานักปลัดฯ

12 โครงการจัดซ้ือโตะหมูบูชา 1 ชุด 10,000.00              สํานักปลัดฯ

13 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ (หองประชุมตนไผ) 64,000.00              สํานักปลัดฯ

14 โครงการจัดซ้ือโตะประชุมสภาพรอมเกาอี้ 40,000.00              สํานักปลัดฯ

15 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 1,100.00                สํานักปลัดฯ

16 โครงการจัดซ้ือฉากกั้นหองสําเร็จรูปหองปลัดเทศบาล 3,000.00                สํานักปลัดฯ

17 โครงการจัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ 2 เครื่อง 30,000.00              สํานักปลัดฯ

18 โครงการจัดซ้ือตูเย็น 5 คิวบิกฟุต 10,400.00              สํานักปลัดฯ

19 โครงการจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 60,000.00              สํานักปลัดฯ

20 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด 6,400.00                สํานักปลัดฯ

21 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ,ปริ๊นเตอร ,โตะ-เกาอี้ 145,400.00            สํานักปลัดฯ

22 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร Notebook  (1 ชุด) 55,000.00              สํานักปลัดฯ

23 โครงการจัดซ้ือรถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู  2 คัน 1,160,000.00         สํานักปลัดฯ

24 โครงการจัดซ้ือรถยนต 7 ที่นั่ง (1 คัน) 1,300,000.00         สํานักปลัดฯ

25 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  500 วัตต 25,000.00              สํานักปลัดฯ

26 โครงการจัดซ้ือไมโครโฟนตั้งโตะประชุมสภา 7 เครื่อง 55,000.00              สํานักปลัดฯ

27 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา (2 ชุด) 44,000.00              สํานักปลัดฯ

28 โครงการจัดซ้ือโทรทัศนสีจอแบน 25 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 52,500.00              สํานักปลัดฯ

29 โครงการจัดซ้ือกลองดิจิตอล 15,000.00              สํานักปลัดฯ

30 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล 1,300,000.00         สํานักปลัดฯ

31 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.ก้ันรอบบริเวณสํานักงานที่เหลือบางสวน (เฉพาะจุดที่จําเป 200,000.00            สํานักปลัดฯ

32 โครงการติดตั้งมุงลวด อาคารโรงจอดรถงานเทศกิจ 15,000.00              สํานักปลัดฯ

33 โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ  1,300,000.00         สํานักปลัดฯ

34 โครงการกอสรางทอระบายน้ําภายในบริเวณสํานักงานเทศบาล 500,000.00            สํานักปลัดฯ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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35 โครงการอุดหนุนสถานธนานุบาล 365,000.00            สํานักปลัดฯ

36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 100,000.00            กองคลัง

37 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 168,000.00            กองคลัง

38 โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน พรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 จํานวน 2 ชุด ,3-6 จํานวน 1 ชุด 7,560.00                กองคลัง

39 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 90,000.00              กองคลัง

40 โครงการจัดซ้ือช้ันวางหนังสือและเอกสาร 2,100.00                กองคลัง

41 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 5 ชั้น 4 หลัง 50,000.00              กองคลัง

42 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 15,000.00              กองคลัง

43 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร Notebook 55,000.00              กองคลัง

44 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 97,000.00              กองคลัง

45 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพสีเลเซอร สี 37,000.00              กองคลัง

46 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรเจต จํานวน 2 เครื่อง 72,000.00              กองคลัง

47 โครงการจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน  ขนาด 16 นิ้ว  2 เครื่อง 2,800.00                กองคลัง

48 โครงการปรับปรุงตอเติมหองเก็บฎิกากองคลัง 150,000.00            กองคลัง

49 โครงการติดตั้งมานปรับแสงหนาตาง 50,000.00              กองคลัง

50 โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ สนับสนุนศูนยรวมขอมูล 10,000.00              กองคลัง

ขาวสารการซื้อการจางของ อบต.อําเภอบานไผ
51 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือการวางแผนพัฒนาเทศบาล 80,000.00              กองวิชาการฯ

52 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ 200,000.00            กองวิชาการฯ

53 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคคลากรในอ 40,000.00              กองวิชาการฯ

54 โครงการอบรมการพูดจัดรายการทางหอกระจายขาว 30,000.00              กองวิชาการฯ

55 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธประจําหนวยงาน 20,000.00              กองวิชาการฯ

56 โครงการจัดซ้ือพัดลมแบบโคจรติดเพดาน  จํานวน 4 เครื่อง 5,600.00                กองวิชาการฯ

57 โครงการจัดซ้ือพัดลมแบบระบายอากาศ  จํานวน  2 เครื่อง 1,800.00                กองวิชาการฯ

58 โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ สําหรับเครื่องฉายภาพ 10,000.00              กองวิชาการฯ

ขามศรีษะ,เครื่องฉายสไลด,เครื่องวิดีโอ, โปรเจคเตอร,พรอมขาตั้ง
59 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 45,000.00              กองวิชาการฯ

60 โครงการจัดซ้ือเครื่องฉาย VISUAL  PRESENTER 123,500.00            กองวิชาการฯ

61 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร  Notebook  จํานวน  1  เครื่อง 55,000.00              กองวิชาการฯ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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62 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรงานบริการขอมูลขาวสาร 58,000.00              กองวิชาการฯ

63 โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 4,300.00                กองวิชาการฯ

64 โครงการติดตั้งเหล็กดัด 3,000.00                กองวิชาการฯ

65 โครงการจัดทําหอง  SERVER 60,000.00              กองวิชาการฯ

66 โครงการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสารแบบแปลนขนาดใหญ 370,000.00            กองชาง

67 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอรเลเซอร 36,000.00              กองชาง

68 โครงการจัดซ้ือพัดลม 18,200.00              กองชาง

69 โครงการจัดซ้ือ  โตะ-เกาอี้ 19,080.00              กองชาง

70 โครงการจัดซ้ือตูเย็น 13,600.00              กองชาง

71 โครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกขนาดกลาง 1,100,000.00         กองการศึกษา

72 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร(โนตบุค) 55,000.00              กองการศึกษา

73 โครงการจัดซ้ือเครื่องคิดเลขไฟฟา 3,500.00                กองการศึกษา

74 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับโทรศัพทตั้งโตะ, 3,000.00                กองการศึกษา

75 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 15,000.00              กองการศึกษา

76 โครงการจัดซ้ือตูลอคเกอร 20,000.00              กองการศึกษา

77 โครงการจัดซ้ือช้ันวางรองเทา 50,000.00              กองการศึกษา

78 โครงการจัดซ้ือตูเก็บเครื่องแตงกาย 6,000.00                กองการศึกษา

79 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก 12,000.00              กองการศึกษา

80 โครงการจัดซ้ือโตะอเนกประสงค 40 ตัว 100,000.00            กองการศึกษา

81 โครงการจัดซ้ือที่วางหนังสือพิมพ 3,000.00                กองการศึกษา

82 โครงการจัดซ้ือโตะวางพจนานุกรม 5,000.00                กองการศึกษา

83 โครงการจัดซ้ือเครื่องอัดหนังสือขนาดเล็ก 6,000.00                กองการศึกษา

84 โครงการจัดซ้ือเครื่องหนีบหนังสือสําหรับเจาะรู 7,500.00                กองการศึกษา

85 โครงการจัดซ้ือโทรโขง 5,000.00                กองการศึกษา

86 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 13,500.00              กองการศึกษา

87 โครงการจัดซ้ืออุปกรณแขวนโทรทัศน ขนาด 29 , 7 ชุด 35,000.00              กองการศึกษา

88 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหองพยาบาล 18,000.00              กองการศึกษา

89 โครงการจัดซ้ือโตะและเกาอี้นักเรียน 40,000.00              กองการศึกษา

90 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญา 20,300.00              กองการศึกษา

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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91 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น 12,800.00              กองการศึกษา

92 โครงการจัดซ้ือเสาประตูฟุตบอลพรอมตาขาย 1 คู 50,000.00              กองการศึกษา

93 โครงการจัดซ้ือประตูฟุตซอล 1 คู 25,000.00              กองการศึกษา

94 โครงการจัดซ้ืออัฒจันทร  6 ตัว 120,000.00            กองการศึกษา

95 โครงการจัดตั้งศูนยเด็กเล็กชุมชนในเขตเทศบาล 1,900,000.00         กองการศึกษา

96 โครงการกอสรางสนามเทนนิส 1,900,000.00         กองการศึกษา

97 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 500,000.00            กองการศึกษา

98 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการศึกษา 240,000.00            กองการศึกษา

99 โครงการจัดสรางอางลางจาน 30,000.00              กองการศึกษา

100 โครงการจัดซ้ือผามานปรับแสงพรอมติดตั้ง 30,000.00              กองสาธารณสุขฯ

101 โครงการจัดซ้ือโตะพรอมเกาอี้  ระดับ 3-6 2,600.00                กองสาธารณสุขฯ

102 โครงการจัดซ้ือถังบําบัดน้ําเสีย (โพลีเอทธีลีนพรอมติดตั้ง) 100,000.00            กองสาธารณสุขฯ

103 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 67,000.00              กองสาธารณสุขฯ

104 โครงการจัดซ้ือพัดลม 7 เครื่อง 11,760.00              กองสาธารณสุขฯ

105 โครงการจัดซ้ือเครื่องพนยาฆาเช้ือโรคไขหวัดนก 3 เครื่อง 28,500.00              กองสาธารณสุขฯ

106 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 19,500.00              กองสาธารณสุขฯ

107 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 120,000.00            กองสาธารณสุขฯ

108 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเลเซอรปริ๊นเตอร 253,500.00            กองสาธารณสุขฯ

109 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 500,000.00            กองสวัสดิการฯ

110 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 200,000.00            กองสวัสดิการฯ

111 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา 230,000.00            กองสวัสดิการฯ

112 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนฯ 160,000.00            กองสวัสดิการฯ

113 โครงการจัดซ้ือเกาอี้ (สําหรับประธานนั่ง) 1,300.00                กองสวัสดิการฯ

114 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก 10,000.00              กองสวัสดิการฯ

115 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 3,180.00                กองสวัสดิการฯ

116 โครงการจัดซ้ือตูลอคเกอร 20,000.00              กองสวัสดิการฯ

117 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง 80,000.00              กองสวัสดิการฯ

118 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด 48,500.00              กองสวัสดิการฯ

119 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบ (Note Book) 55,000.00              กองสวัสดิการฯ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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120 โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร  1 เครื่อง 8,000.00                กองสวัสดิการฯ

121 เครื่องพิมพแบบเลเซอรความเร็วสูงสุด  14  แผน/นาที 20,000.00              กองสวัสดิการฯ

122 โครงการจัดซ้ือคูลเลอรตมน้ํารอนไฟฟาไมต่ํากวา10 ลิตร 13,000.00              กองสวัสดิการฯ

123 โครงการติดตั้งผามาน 25,000.00              กองสวัสดิการฯ

124 โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน 200,000.00            กองสวัสดิการฯ

125 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงาน 200,000.00            กองสวัสดิการฯ

18,227,680.00       บาท

         รวมผลการพัฒนาท้ังสิ้น  220  โครงการ  จํานวนเงินท่ีใชในการพัฒนารวม  56,694,480.00   บาท

                                                                                                                  นายลิขิต      กสิกิจวรกุล
                                                                                                              นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

รวม  125  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนารวมทั้งสิ้น

                  กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปงบประมาณ  2549  ที่ผานมานั้น  เปนการดําเนินงานที่มีความเพียรพยายาม
อยางยิ่ง  เนื่องจากเรามีเงื่อนไขและขอจํากัดคอนขางมาก  ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ  แตมิไดหมายความวาเราจะยอมจํานนตอขอจํากัดและเงื่อนไขดังกลาว  ตรงกันขามเทศบาล
เมืองบานไผโชคดีที่มีประชาชนใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลโดยตลอด 
 เราไดอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  ในการชวยคิดกลั่นกรองและนําเสนอตอเทศบาล  จากนั้น  
เทศบาลไดนําความคิดที่ไดจากชุมชนทั้งหลายไปสูขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  แผนแมบทชุมชน  
ซึ่งก็มีกลุมตัวแทนและคณะกรรมการชุมชน  ตัวแทนรัฐวิสาหกิจ  สวนราชการที่เกี่ยวของเขามารวมกัน  สังเคราะห 
 กลั่นกรองรวมกับพนักงานเทศบาลเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  น่ันก็คือการนําสูการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  และนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผในแตละป

                  ในนามของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ขอขอบคุณในความรวมมือขององคกรภาคีทุกภาคสวน  
 ที่ใหความรวมมือกับเทศบาลดวยดี  และเชื่อมั่นวาเราจะรวมกันพัฒนาเมืองบานไผใหเปนเมืองนาอยู  นาอาศัย  และ
เปนสังคมสันติสุขตอไป

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ


