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บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล
                    1.  นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ในการเลอืกตั้ง
เมื่อวันที ่  16   ตุลาคม  2548   และไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเมื่อวนัที่  19  มกราคม  2549   
                    2.  ตามบทบัญญัติในมาตรา  48 ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิม่เติม
จนถึง ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  กําหนดไววากอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพือ่ใหนายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี ้ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
                    3.  ตามบทบัญญัติในมาตรา  48 ทศ  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แกไขเพิม่เติมจนถึง ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายทีไ่ดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป   และวรรคหก  กําหนดใหคําแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงาน
เทศบาลดวย 
 
วัตถุประสงค

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาทองถ่ินใหสภาทองถ่ิน
และประชาชนทราบตามที่กฎหมายที่บัญญัติไว 

2. เพื่อรายงานการรับ – จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
3. เพื่อแจงใหทราบถึงนโยบาย/แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.

2552 
 
อํานาจหนาท่ี
ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไข เพิม่เติม กําหนดใหเทศบาลเมืองบานไผ  
มีหนาที่ ดังนี ้มาตรา 50 ภายใตกฎหมายเทศบาลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 
 1.   รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2.   ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาํจัดมูลฝอยและ 
      ส่ิงปฏิกูล 
4.  ปองกนัและระงับโรคติดตอ 



 
5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ 
8.  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ และวฒันธรรมอันดงีามของทองถิน่ 
9.  หนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

 

มาตรา 51  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลอาจทาํกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 
1.  ใหมีน้าํสะอาดหรือการประปา 
2.   ใหมีโรงฆาสัตว 
3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
4.  ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
5.  บํารุงและสงเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
6.  ใหมีและบาํรุงสถานที่ทาํการพทิักษรักษาคนเจ็บไข 
7.  ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
8.  ใหมีและบาํรุงทางระบายน้ํา 
9.  เทศพาณิชย 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ไดกําหนดภารกิจหนาที่ใหกับเทศบาล ดังนี้ 
 

 มาตรา  16   ใหเทศบาล  เมืองพทัยา และองคการบรหิารสวนตาํบลมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ของตนเองดงันี ้
 1.  การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 2.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้ํา 
 3.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทยีบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
 4.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน่ ๆ  
 5.  การสาธารณูปการ 
 6.  การสงเสรมิ การฝก และการประกอบอาชีพ 
 7.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
 8.  การสงเสรมิการทองเที่ยว 
 9.  การจัดการศึกษา 
 10. การสงัคมสงเคราะห และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 



 
 11. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ วฒันธรรมอันดีงามของทองถิน่ 
 12. การปรับปรุงแหลงชมุชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยูอาศยั 
 13. การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
 14. การสงเสริมกีฬา 
 15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรีภาพของประชาชน 
 16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมอืง 
 18. การกาํจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้าํเสยี 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 21. การควบคมุการเลี้ยงสัตว 
 22. การควบคมุใหมีและควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 23. การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามยั โรงมหรสพ และ 
                  สาธารณสถานอื่น ๆ  
 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  ส่ิงแวดลอม 
 25. การผงัเมอืง 
 26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคมุอาคาร 
 29. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ 
                  ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
 31. กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิน่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
วิสัยทัศน  และยุทธศาสตร   
 * วสิัยทศันเทศบาลเมืองบานไผ 
 

“เมืองไผนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นําการศึกษา รวมกันพัฒนา รักษาประเพณี  มีความโปรงใส  
ภูมิใจเศรษฐกิจกาวหนา” 
   



 *ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การแกไขปญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ 
 

                    แนวทางการพฒันา 
1. แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

1.1 การพัฒนาอาชพีและรายได 
1.2 การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาสและบริการ

ขั้นพื้นฐานของเทศบาล 
2. แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาเมืองนาอยู 

2.1 การสงเสริมและจัดทําผังเมอืงของเทศบาล 
2.2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

การคมนาคม 
2.3 การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
2.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.5 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.6 การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบยีบสังคม ศีลธรรม  จริยธรรม  ภูมปิญญา

ทองถ่ินตลอดจนการสรางวนิัยคนในชุมชน 
3. แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาทุนมนุษย 

3.1 การยกระดับการศึกษา ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีความ
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 สงเสริมสรางสุขอนามัยใหสมบูรณ และมีหลักประกนัสขุภาพทุกกลุมอาย ุ
3.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณ ีและวัฒนาธรรมทองถ่ิน 

4. แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรการพฒันาการปรับปรุงระบบบรหิารจัดการ 
4.1 สรางเสริมจิตสํานึกเกีย่วกับระบบบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีแกขาราชการ

และประชาชน 
4.2 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 
4.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
 



คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายลิขิต    กสิกิจวรกุล 
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

แถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
วันที่    25   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2549 

---------------------------- 
ทานประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผท่ีเคารพ 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่   25  มกราคม  2549     ไดประกาศ
ผลการเลือกตั้งใหกระผม นายลิขิต กสิกิจวรกุล เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  
นั้น 
  บัดนี้   กระผมไดกําหนดนโยบายการบรหิารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตาม
ขอบขายภารกจิหนาที่ที่ไดบญัญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพิม่เติม
จนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  กระผมจึงขอแถลงนโยบายตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพื่อให
ทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของคณะผูบริหาร ในการสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผทุกคน ซ่ึงไดกําหนดนโยบาย
บริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ดงันี้ 
 

1. นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
จะมุงพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหเกิดความทั่วถึง และเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน ดังนี้  
  1.1 กอสรางระบบระบายน้ําในลักษณะภาพรวมทั้งระบบ  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมใน
ฤดูฝน เนื่องจากระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน เกิดปญหาการระบายน้ํา
ไมทัน  ในการกอสรางถนนบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพื้นดินโดยทั่วไป
ของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน  ทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน  
  1.2 การพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีลําหวยไหลผาน 4   แหง  
ไดแก  ลําหวยยาง  ลําหวยนอย  ลําหวยจิก  และลําหวยทราย เนื่องจากในชวงฤดูฝนไดมีปริมาณน้ํามาก  



การตื้นของลําหวยทําใหเกิดการระบายน้ําไมสะดวก และทําใหปริมาณน้ําแหงขอดอยางรวดเร็วหลังน้ํา
ลด  จึงทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอตอการเกษตรกรรม   ประมง   ดังนั้น   จึงมีนโยบายที่จะ
ดําเนินการจัดใหมีการขุดลอกลําหวยทั้ง    4  แหงในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ในการขุดลอกดังกลาวจะ
ดําเนินการควบคูกับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน พรอมการกักเก็บน้ําอยางเปนระบบ 
  1.3  ปรับปรุงถนน ซอย และทางเดนิเทา ใหไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดดี เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรของพี่นองประชาชน 
  1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู สภาพภูมิทศันโดยรอบเมืองใหอยู
ในสภาพที่สวยงาม  สบายตา  มีความเปนระเบียบเรยีบรอยอยูเสมอ 
  1.5 ขยายเขตการติดตั้งไฟฟาสองสวางตามทางสาธารณะ เพื่อใหเพียงพอกับขนาดและ
ความตองการที่เพิ่มขึ้นของชุมชนเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางยามค่ําคืน และเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนในยามที่ตองสัญจรไปมาบนทางสาธารณะ
ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  1.6  การพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการบริการน้ําประปาในชวงฤดูรอนสําหรับชุมชนที่ขาดแคลน 
 

 2. นโยบายการพัฒนาดานสิง่แวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
  จะใหความสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนาจิตสํานึกในการ
อนุรักษสภาพแวดลอม พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  และใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 
  2.1 จัดใหมีสวนสาธารณะและที่พักผอนหยอนใจที่เหมาะสม  เพื่อสามารถใชเปนที่
พักผอนหยอนใจ และการออกกําลังกาย   
  2.2  มุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสถานที่ตาง ๆ  
ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
  2.3 มุงพัฒนาเทศบาลใหปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ําเสีย  มีระบบการกําจัดขยะ 
และบําบัดน้ําเสียถูกตองตามหลักวิชาการ 
  2.4  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนตามแหลงน้ํา    เชน     ลําหวยยาง     ลําหวยนอย   ลําหวย
จิก  เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับชุมชน 
  2.5  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนเพื่อการมีสวนรวมในการวางแผน
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 



 3. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

 ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
  จะมุงสงเสริมการผลิตและการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดังนี้ 
  3.1  ปรับปรุงพัฒนาตลาดสด1,2,3 และ4  ใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลพรอมการปรับปรุงกอสรางโครงสรางอาคารที่มีความปลอดภัย และใหมีการ
จัดระบบการจัดการตลาดที่ดีมีคุณภาพ 
  3.2  มุงสงเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลให
สามารถพึ่งตนเองและครอบครัวได โดยกําหนดเขตพื้นที่ผอนผันการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่
สาธารณะ  ตลอดจนใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อ
แกไขปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  3.3  สนับสนุนและสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินรวมในการผลิต   เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคาและสรางผลิตภัณฑในชุมชนตามนโยบาย  “ หนึ่งตําบล    หนึ่งผลิตภัณฑ ” และ
จัดหาตลาดกลางเพื่อจําหนายสินคาของชุมชนใหเพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน 
  3.4  สนับสนุนการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน รานคาชุมชน และสหกรณ  ใหมีความ
เขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได ใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทั้งการผลิต การ
จัดการการตลาด  และขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
 

 4.  นโยบายดานการพัฒนาสงัคม 
 

 ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
  จะมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางมีคุณภาพและเปนสุข สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนเพื่อใหสามารถเผชิญปญหา
ตางๆ ในทุก ๆ ดาน ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน ดังนี้ 
  4.1  ใหการสงเคราะหจัดสรรงบประมาณ   เพื่อเปนสวัสดิการใหแกผู สูงอายุ  
สนับสนุนและสรางโอกาสใหกลุมผูยากไร และกลุมผูมีรายไดนอย   ผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอช ไอ วี  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได รวมทั้งไดรับการ
ชวยเหลือหรือคุมครอง และไดรับบริการอยางทั่วถึงเปนธรรม 
  4.2  จัดใหมีการสงเสริมกลุมเด็ก  เยาวชน และประชาชนดานกีฬา  เพื่อใหรางกาย
สมบูรณ เขมแข็ง  นํามาซึ่งความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 



  4.3  จัดใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด และสงเสริมการปองกันแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยใหมีการสนับสนุนในการสราง
ชุมชนเขมแข็ง โดยการดําเนินการเองและขอความรวมมือกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  4.4  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยจัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนหรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนใหครอบคลุมทั่วถึง  เพื่อใหประชาชนไดมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความรู  
ความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัว 
  4.5  จัดใหมีโครงการอาหารกลางวันฟรีแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พรอมการผลักดันใหเกิดโรงเรียนเทศบาลแหงที่ 2 ขึ้น เพื่อรองรับจํานวนประชากรใน
เขตเทศบาลที่เพิ่มมากขึ้น 
  4.6  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นใหครอบคลุมทั่วถึง  พรอมการจัดหารถรับ – สง
เด็กกอนวัยเรียน   เพื่อเปนการลดภาระในการอบรมเลี้ยงดูใหกับผูปกครอง           ไดสามารถประกอบ
อาชีพไดตามปกติตอไป 
  4.7  จัดใหมีการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเปดศูนยเรียนรูจัดอบรมเพิ่มเติมความรู
ดานไอทีและภาษา  โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอยางเพียงพอและทั่วถึง เพื่อใหเด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเพิ่มพูนความรู ทันตอยุคโลกาภิวัฒน 
  4.8  สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ตลอดทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและรวมมือเผยแพร  อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินสืบไป 
 

 5.  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

 ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
  โดยที่ ต ามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย  พ .ศ .  2 5 4 0   ประกอบกับ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    
ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการบริการสาธารณะสูทองถ่ิน เพื่อใหเกดิความเปน
อิสระและความคลองตัวในการกําหนดนโยบายในการบริหารภายในของเขตเทศบาลทุก ๆ ดาน จึงมุงที่
จะพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อใหเกิดความสอดคลองตามกฎหมาย และสามารถบริการประชาชนให
เปนไปตามความตองการไดอยางรวดเร็ว ประทับใจ  ทั่วถึงและเปนธรรม  ดังนี้ 
  5.1  การปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสํานักงานเทศบาล ใหมีความสะอาด เปน
ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม พรอมการจัดสํานักงานตามโครงการ 5  ส.  และจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช 
อุปกรณสํานักงานใหมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร และเกิดความพึงพอใจ ประทับใจแกประชาชนที่มาติดตองานที่เทศบาล 



  5.2  สรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ โดยการจัดใหมี
การอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการใหแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ  เพื่อใหมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในหนาที่ และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว  และเปนธรรมในการบริการ 
  5.3  นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน ใหไดรับความ
สะดวกเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับความเจริญของบานเมือง  รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน  และวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารงานมีความยืดหยุน     มีประสิทธิผล  โปรงใส   ตรวจสอบได และมีการ
ประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 
  5.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และใหความเปนธรรมแกผูเสีย
ภาษี 
  5.5  สงเสริมและดูแลใหประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินโดยมุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมทั้งจัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อุทกภัย  และภัยธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันทวงที 
  5.6  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนการ
จัดทําประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต
กระบวนการ  รวมคิด รวมทํา  รวมพัฒนา  รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส  
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
  

  การกําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามที่กลาวมา
ขางตนนี้  เปนการกําหนดบนพื้นฐานของความเปนจริงตามสภาพปญหาความตองการของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน
สุขของประชาชนในทองถ่ินเทศบาลเมืองบานไผอยางแทจริง 
  กระผม ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ    ขอใหความเชื่อมั่นแกสภาเทศบาลนี้วา  
จะบริหารงานเทศบาลเมืองบานไผดวยความซื่อสัตย  สุจริต สูการพัฒนาใหเมืองบานไผเปนเมืองที่นา
อยู  นาอาศัย  มีความสงบสุข  ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนอยูที่ดี และมี
ความสุข  ดังคําขวัญที่วา  “  เมืองไผนาอยู   คูคุณธรรม  สรางสังคมใหเปนสุข ” 
 

                            สุดทายนี้จากขอความที่กระผมไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  กระผม
ไดจัดทําแนวนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชกิสภาเทศบาลเมืองบานไผทกุทานตลอดจน
จัดทําไวเพยีงพอสําหรับแจกจายใหประชาชนภายในเขตเทศบาลที่สนใจรับทราบขอมูลนโยบายการ
บริหารงานของกระผมตลอดระยะเวลา  4  ป  และกระผมจะไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายทีแ่ถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองบานไผเปนประจําทุกป 
                                                                                           นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 



บทที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 
                       ตามที่ขาพเจา  นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผใหเขามาบริหารงานเทศบาล      จากการเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ และไดรับการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยตรงจาก  กกต. ใหเปนผูบริหารเทศบาลในตําแหนง “นายกเทศมนตรี
เมืองบานไผ”  เมื่อวันที ่  19  มกราคม  2549  นัน้   ขาพเจาไดทําการแถลงนโยบาย ในการพฒันา
เทศบาลตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เมื่อวนัที่  25  มกราคม  2549 และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  12  พ.ศ.2546) มาตรา 48 ทศ “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  เปนประจําทุกป  คําแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผย  ที่สํานกังาน
เทศบาลดวย” 
 

                       จากนโยบาย  5  ประการสําคัญในการพัฒนาเทศบาล  ที่ขาพเจาไดแถลงตอสภาเทศบาล
ในครั้งนั้น  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  4  ยุทธศาสตร  14  แนวทางการพฒันา 
ดังนี ้

1. นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
เมืองนาอยู 

2. นโยบายการพฒันาดานสิ่งแวดลอม และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองนา 

3. นโยบายการพฒันาดานเศรษฐกิจ   สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การแกไขปญหา
ความยากจน 

4. นโยบายการพฒันาดานสังคม  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การแกไขปญหาความ
ยากจน , ยุทธศาสตรที่ 2    การพัฒนาเมืองนาอยู  และยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุน
มนุษย 

5. นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาการปรบัปรุงระบบบริหารจัดการ 

                        โดยมุงพัฒนาเมืองในทุกดานเพื่อใหบานไผเปนเมืองที่นาอยู – นาอาศัย    ภายใต
วิสัยทัศน  “เมอืงไผนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นําการศึกษา  รวมกันพัฒนา  รักษาประเพณี  มีความโปรงใส  
ภูมิใจเศรษฐกจิกาวหนา”  และในการดําเนินงานนัน้ก็ไดรับความรวมมือจากทุกสวนราชการ     องคกร
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในลักษณะรวมคิดรวมทาํ  สามารถสรุปเปนผลการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551  แยกเปนรายยุทธศาสตร  ไดดังนี ้



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1  ดานการแกไขปญหาความยากจน 
                       เนื่องจากภาวะความยากจนเปนปญหาที่สําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน และ
จริงจัง  เพราะเปนปญหาที่สงผลตอปญหาดานอื่นๆดวย  ซ่ึงกลุมคนจนสวนใหญเปนเกษตรกร       โดย
สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาความยากจน      ไดแก       ขาดปจจยัในการผลิต      ดินขาดความอุดม
สมบูรณ     ดนิเค็ม     ไมมีเงินทุน  ไมมีทีด่ินทํากนิน้ําไมพอเพียง    พชืหลักมีนอยชนิด     การเลี้ยงสัตว   
การประมงมีนอยทั้งนี้การเกษตรสวนใหญยังพึ่งพาธรรมชาติซ่ึงมีความผันผวนสูง  เชน  น้ําทวม  ฝน
แลง  จึงทําใหเกิดปญหาผลผลิตเสียหาย  อีกทั้งยังประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา     ไมคุมกับการ
ลงทุน     นอกจากนี้แลวยังมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบเปนจํานวนมาก    รวมทัง้ขาดโอกาสในการ
เรียนรูเทคโนโลยีและนํานวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการผลิต  ขาดเอกภาพ  ในการบริหารจัดการ  ขาด
การแกไขปญหาที่เปนองครวม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชนยังไมมบีทบาทในการแกไข
ปญหาที่ชัดเจน  และขาดระบบการติดตามประเมินผล           ในการแกไขปญหาความยากจน       
จะตองมุงเนนการพัฒนาเพื่อยกระดับรายไดลดรายจาย     และขยายโอกาสแกกลุมคนจน  และ
ผูดอยโอกาสที่เชื่อมโยงกับกลุมองคกรที่มีความเขมแข็งใหสามารถกอรางสรางตัวและพึ่งพาตนเองได
มากยิ่งขึ้น 
ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(จายจริง) 
หมาย
เหต ุ

1 โครงการแกปญหาความยากจน 570,800  
2 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนาเงินรายไดภาคเกษตรกร 49,000  
3 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนฯ 30,000  
4 โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณีฯ 110,000  
5 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว 80,000  
6 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนตาแกผูสูงอายุในเขตฯ 98,900  
7 เพื่อจายสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 20,000  
8 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,853,940  
9 โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดส  ผูดอยโอกาสในสังคม 814,575  
10 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน 120,000 * 
11 คาใชจายโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปศูนยเฉลิมพระเกียรติ 100,000  
12 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับบริการสาธารณสุข 260,000  
13 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย 30,000  

รวมจายจริงทั้งสิ้น 8,137,215  

หมายเหต ุ  * หมายถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติกันเงินใชเบกิตัดป 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2  ดานการพัฒนาเมืองนาอยู 
                          เนนการสรางความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกจิ  สังคมและสิ่งแวดลอม  ให
สัมพันธอยางเกื้อกูลและเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  โดยการเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนและประชาสังคม  ควบคูกับการบริหารจัดการทีด่ีอยางเปนองครวม  เพื่อใหคนในสังคมดํารงอยู
ไดอยางมัน่คง  และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพ  และยั่งยืน   รวมถึงการยกระดับคณุภาพชีวิต
และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนเมือง  ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
รวมทั้งเมืองนาอยูตามศักยภาพและความพรอมของชุมชน  เพื่อเสริมสรางวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  และมีระเบยีบวินัย      
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใหกบัคืนความอุดมสมบูรณ  รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศก  และเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกจิควบคูกัน  โดยการมี
สวนรวมทุกภาคสวนในสังคม 
ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(จายจริง) 
หมาย
เหต ุ

1 คาขยายเขตไฟฟา  175,706.83  
2 คาขยายเขตประปา 211,511  
3 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย1  ชวงที่ 1 121,500  
4 โครงการกอสรางถนน  คสล.ถนนหนองลุมพุกเชื่อมถนน เขาบานโสกตลิ่ง 316,200  
5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ซอยเชื่อมซอยประปา 1 -  ซอยประปา 2 756,200 * 
6 โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา  ถ.ซอยแยกซอยแกวทรานีดาน

ทิศใต  (ชุมชนประปา) 
190,575 * 

7 โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลังรานวีระชัยอลูมิเนียม 
(ชุมชนศรีหมอน) 

587,000 * 

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศาลเจา (หนารานลาบเปดแมสมจิตร) 1,351,250 * 
9 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยคึกฤทธิ์  1  (ดานตะวันตกสระคึกฤทธิ์) 

(ชุมชนโนนสวาง) 
251,000 * 

10 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยคึกฤทธิ์  2  (ดานตะวันออกสระคึกฤทธิ์) 154,000 * 
11 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกคลองชลประทานดานทิศใต ขางซอย

มหาชัย (ชุมชนหวยทราย) 
99,000  

12 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยแยกขางวัดปาชัยวารินทร (ชุมชนคลอง
ชลประทาน) 

149,000 * 

13 โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยเอี่ยมไพบูลย  ซอย  3 452,400 * 
14 โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา ขนมจีน ซอย  1 772,500 * 
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.ซอยแยกบานเกิ้ง  ซอย  10/1 120,500  
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.ถนนบานเกิ้ง  ซอย  13 (ชุมชนโพธิ์สวรรค) 153,900 * 



 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(จายจริง) 

หมายเหต ุ

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนนบานเกิ้ง  ซอย  3   (คุมบานขาพัฒนา) 78,650 * 
18 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร ประจําป 34,738  
19 โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 55,288.60  
20 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 114,747.10  
21 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

ประจําป 
33,000  

22 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. 7,500  
23 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินฯ 
454,112  

24 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลขึ้นปใหม 78,315  
25 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 36,320  
26 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ/กูภัย) 149,148  
27 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และอาสาสมัครกูชีพกูภัย 25,136  
28 โครงการจัดทําประตูจุดตรวจทางเขา - ออก หนางานปองกันฯ 99,800  
29 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ ประจําแยกแตละซอย เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ 990,000  
30 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 39,615  
31 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปองกันปราบปรามยาเสพติดอําเภอบานไผ, 30,000  
32 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน 30,000  
33 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอบานไผ 60,000  
34 โครงการอบรมการใชประโยชนหญาแฝก  ทดสอบปลูกและจัดหาหญาแฝก 20,000  
35 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 40,000  
36 โครงการชุมชนเมืองบานไผนาอยูนํารองดานการจัดการสิ่งแวดลอม 347,790  
37 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับจาง 45,500  
38 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 5,000  

รวมจายจริงทั้งสิ้น 8,636,902.53  
หมายเหต ุ  * หมายถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติกันเงินใชเบกิตัดป 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3  ดานการพัฒนาทุนมนุษย 
                          เนนการพัฒนาในสังคมใหมีคุณภาพชีวติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั  
ซ่ือสัตย  สุจริต  กลาคิด  กลาทํา   เสียสละ   พึ่งพาตนเอง   และทุนทางสังคมที่มีอยางหลากหลายใน
พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมใหมคีุณคาคุณภาพ และเปนแหลงเรียนรู ตอการนําไปใช



ประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน   พฒันาศักยภาพและขีด
ความสามารถ   ทักษะฝมือแรงงาน    โดยการยกระดับการศึกษาความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง     และเปนสังคมแหงการเรียนรู    รักษา   ฟนฟ ูและเสริมสรางทุน
สังคมที่ดี   สุขภาพอนามยัใหสมบูรณ  และมีหลักประกนัสุขภาพทุกกลุมอาย ุ
 
ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(จายจริง) 
หมาย
เหต ุ

1 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนฯ 49,692  
2 โครงการแขงขันทางวิชาการ 46,992  
3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 119,961  
4 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ 116,500  
5 โครงการจัดหาเสื้อผาสําหรับเด็กนักเรียน 147,740  
6 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน 99,700  
7 โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาลตนแบบ 310,000  
8 โครงการอบรมสัมนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย 20,900  
9 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสงเสริมการศึกษาใหสถานศึกษาที่ต้ังอยูในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ 
414,000 

 

10 โครงการบัณฑิตนอย 18,000  
11 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 49,988  
12 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 296,187.40  
13 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 39,977.50  
14 โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสตัวในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 20,141  
15 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเงินรายไดในชุมชน 301,612  
16 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการ สุขกายสบายชีวี (Sport day) 34,000  
17 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 74,810  
18 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 99,660  
19 โครงการนํานักเรียนตัวแทนเทศบาลไปแขงขันกีฬานักเรียนฯ 49,800  
20 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน 249,014  
21 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 99,983  
22 โครงการสงพนักงานครู/พนักงานเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา 9,780  
23 โครงการอาหารกลางวัน 257,950  
24 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 942,180  
25 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย 556,950  
26 โครงการอาหารเสริม (นม) 30,618.98  
27 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 588,958.72  



28 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 2,552,589.04  
29 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 266,374.30  
30 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 
3,038,000 

 

31 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน  2  ชุด 998,000  
32 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 47,573.70  
33 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 37,375.50  
34 โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 26,500  
35 โครงการเฝาระวังแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก 1-5 ป 74,912  
36 โครงการยกระดับมาตรฐานรานอาหารและหาบเรแผงลอย 48,154  
37 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด 24,300  
38 โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและปองกันโรคโค กระบือ ในเขตฯ 26,775  
39 โครงการอบรมโรคไขหวัดนก 47,897  
40 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 490,000  
41 โครงการกอสรางลานกีฬาในชุมชน 150,000 * 
42 เงินอุดหนุนทั่วไปที่วาการอําเภอบานไผ 20,000  
43 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,191,190  
44 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 149,936  
45 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี 50,000  
46 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปการกีฬา 240,000  
47 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 410,000  
48 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสงเสริมกิจการศาสนา 1,010,000  
49 เพื่อจายสนับสนุนวันสตรีสากลโลก 10,000  

รวมจายจริงทั้งสิ้น 
 

15,954,672.14  

หมายเหต ุ  * หมายถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติกันเงินใชเบกิตัดป 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ 
                           การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อยางรวดเร็ว  สงผลใหระบบ
บริหารจัดการที่มีอยู  ปรับตวัไมทันตอการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาทีผ่านมาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการบริหารจัดการที่ดี  การเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวน  เขามามี่สวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินและประเทศมากขึ้น  แตการดําเนินงานสวนใหญยังอยูในชวงเริ่มตน  ไม
เพียงพอ  และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ



และภาคธุรกิจเอกชน  ดําเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพ  เนนการใชดุลพินิจ  คํานึงถึงผลประโยชน
สวนตัว  และพวกพอง  รวมถึงผลประโยชน  การพัฒนาไมไดกระจายไปสูประชาชนอยางทั่วถึง  และ 
เปนธรรม  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9และ10  จึงไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาการปรบัปรุง
ระบบบริหารจัดการ  โดยจําเปนตองปฏิรูปใหเกิดกลไกลการบริหารจัดการที่ดใีหเกิดขึ้นทกุภาคสวน
ของสังคมไทย  ซ่ึงจะเปนกลไกลสําคัญในการขับเคลือ่นการพัฒนาในดานตางๆ  ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(จายจริง) 
หมาย
เหต ุ

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 80,000  
2 โครงการอบรมภาวะผูนํา 420,000  
3 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 33,779  
4 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 185,600  
5 โครงการเวทีชาวบาน 30,000  
6 โครงการจัดตกแตงงานเฉลิมฉลอง 80 พรรษาในหลวง 538400  
7 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการ 
347,128 

 

8 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพคณะ
ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน
จาง 

466,836  

9 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน 17,500  
10 เงินอุดหนุนทั่วไปชมรมขาราชการบําเหน็จ บํานาญบานไผ 30,000  
11 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ 2,600  
12 โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา จํานวน 6 ตู 11,500  
13 โครงการจัดซื้อเตียงนอนเหล็ก  จํานวน 5 หลัง 36,000  
14 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบผูชาย จํานวน  2  คัน 159,800  
15 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสีจอแบน 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 9,000  
16 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 11,500  
17 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 44,800  
18 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร จํานวน 1 เครื่อง 54,400  

19 
โครงการกอสรางกําแพงและรั้วก้ันดานหลังบานพักพนักงานเทศบาลหลัง
ใหม 2 ช้ัน 

198,000  

20 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสะพานลอยถนนมิตรภาพ) 198,000  
21 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกชนบทเขาบานไผ 1,889,000  



22 โครงการกอสรางทางขึ้นสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ สําหรับคนพิการ   30,000  
23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 142,600  
24 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 18,600  
25 โครงการอบรมจริยธรรมและสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเงินรายไดฯ 99,750  
26 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษีอากร คาธรรมเนียมฯ 29,475  
27 โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวี

หนังสือพิมพ 
20,000 

 

28 โครงการภาษีคืนกําไร 120,000  
29 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อบต.

อําเภอบานไผ 
20,000 

 

30 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2 ชุด 99,600  
31 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 6,000  
32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานกองคลัง 80,000 * 
33 โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร 48,950  
34 โครงการจัดทําวารสารเมืองไผสัมพันธ 90,000  
35 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 19,612  
36 โครงการจัดทําจุลสาร 40,000  
37 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 36,000  
38 โครงการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จํานวน 2 เครื่อง 2,800  
39 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบทัชสกีนพรอมตูใส 72,000  
40 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 34,500  
41 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก  ขนาด  1  ตัน 670,000  
42 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน 2,000,000 * 
43 โครงการจางเหมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร สํานักงานเทศบาลฯ 400,000 * 
44 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกองชาง 300,000 * 
45 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน 603,040  
46 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 จํานวน  10 ชุด 18,000  
47 โครงการจัดซื้อตูลอคเกอร  ขนาด  12  ชอง  จํานวน  4  ตัว 20,000  
48 โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเทา 27,000 * 
49 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  จํานวน 6 ตู 20,100  
50 โครงการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 12,000  
51 โครงการจัดซื้อช้ันวางเอกสารชนิดเอียง 7,700  
52 โครงการจัดทําโตะขาเหล็ก จํานวน  70 ตัว 99,750  
53 โครงการจัดซื้อเกวอี้พลาสติกอยางดี จํานวน 300 ตัว 74,820  
54 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน  9  ชุด 22,500  



55 โครงการจัดซื้อช้ันเหล็กแสตนเลสเก็บถาดอาหาร จํานวน 7 อัน 100,000 * 
56 โครงการจัดทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 30,000  
57 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน 60,000 * 
58 โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 40,000 * 
59 โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมบริเวณที่ตืดตั้งเครื่องออกกําลังกายพรอม

กอสรางรั้วไมระแนง จํานวน 3 แหง 
300,000 * 

60 โครงการกอสรางบานพักภารโรงพรอมโรงอาหาร ศูนย 3 299,500 * 
61 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ช้ัน จํานวน 6  ตู 21,000  
62 โครงการจัดซื้อตูล็อกเกอร 35 ชอง 12,760  
63 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 เครื่อง 350,000  
64 โครงการจัดซื้อแทงคน้ําอลูมิเนียม 16,500  
65 โครงการจัดซื้อโตะญี่ปุนและเบาะรองนั่ง 5,000 * 
66 โครงการจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธกํามะหยี่ 10,000 * 
67 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองสมุด 15,000  
68 โครงการตอเติมโรงอาหาร 200,000 * 
69 โครงการติดตั้งรางน้ําอาคารอนุบาล 7,900  
70 โครงการกอสรางสถานที่จอดรถของนักเรียน 150,000 * 
71 โครงการจัดสวนหยอมหนาอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลฯ 30,000  
72 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 74,400  
73 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง พรอมติดตั้ง 25,000  
74 โครงการจัดซื้อถังขยะแบบตาขายคัดแยกขยะรีไซเคิล 40,000  
75 โครงการจางเหมาทํารถเข็นขยะ จํานวน 15 คัน 97,500  
76 โครงการจัดซื้อเครื่องหินเจีย พรอมอุปกรณประกอบ 5,400  
77 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 50,000  
78 โครงการจัดซื้อเครื่องสวานไฟฟาเจาะคอนกรีต 3,740  
79 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต 46,000  
80 โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน  2  คัน 4,000  
81 โครงการจัดซื้อเครื่องแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน  จํานวน  2  ชุด 98,654  
82 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการสังคม 74,400  
83 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 260,000  
84 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 55,620  
85 โครงการจัดซื้อตูเย็นไมนอยกวา 9 คิว  ประหยัดไฟฟาเบอร 5 13,500  

รวมจายจริงทั้งสิ้น 
 

12,544,514  

หมายเหต ุ  * หมายถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติกันเงินใชเบกิตัดป 
 



                        กิจกรรมที่เกดิขึ้นตลอดปงบประมาณ  2551  ที่ผานมานั้น  เปนการดําเนินงานที่มคีวาม
เพียรพยายามอยางยิ่ง  เนือ่งจากเรามีเงื่อนไขและขอจํากัดคอนขางมาก  ทั้งในดานทรัพยากรบคุคล  
งบประมาณ  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  แตมิไดหมายความวาเราจะยอมจํานนตอขอจํากัดและ
เงื่อนไขดังกลาว  ตรงกนัขามเทศบาลเมืองบานไผโชคดีที่มีประชาชนใหความรวมมอืและเขามามสีวน
รวมในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลโดยตลอด เราไดอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน  ในการชวยคิดกลั่นกรองและนําเสนอตอเทศบาล  จากนัน้  เทศบาลไดนําความคดิที่ไดจาก
ชุมชนทั้งหลายไปสูขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  แผนแมบทชุมชน  ซ่ึงก็มีกลุมตวัแทน
และคณะกรรมการชุมชน  ตัวแทนรัฐวสิาหกิจ  สวนราชการที่เกีย่วของเขามารวมกัน  สังเคราะห  
กล่ันกรองรวมกับพนักงานเทศบาลเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  นั่นก็คือการนําสูการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผในแต
ละป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
รายงานการเงิน รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 
                   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการบริหารจัดการในทุกๆดาน    ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม เปนจํานวนมาก  การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม  
ที่พัฒนาเทศบาลฯ  จึงเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากงบประมาณในการใชบริหารตองสอดคลองกับงบประมาณ
รายรับของทองถ่ินดวย  ดังนั้นจึงขอรายงานการเงินรายรับ-รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   
โดยกองคลังไดสรุปและแสดงรายงานการรับ – จายเงิน ประจําปงบประมาณที่ส้ินสุด (ตั้งแต  1  ตุลาคม  
2550  ถึง  30  กันยายน  2551)  เพื่อใหประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 โดยมรีาย 
ละเอียด ดังนี ้
 

รายรับจริง 
 

ลําดับ
ที่ รายรับ งบประมาณ(บาท) 

รับจริง หมายเหต ุ

1 หมวดภาษีอากร (รายไดที่จดัเก็บเอง) 5,900,698.10  
2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  2,590,385.03  
3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,582,430.26  
4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย 223,180.53  
5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 560,518.58  
6 หมวดภาษจีัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงให อปท. 60,666,704.69  
7 หมวดเงินอุดหนุนรายไดทีรั่ฐบาลอุดหนนุให อปท. 53,927,794.28  
8 หมวดเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค 6,672,554.64  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 132,124,266.11  

 
 
 
 
 
 
 



รายจายจริง    
1. รายจายงบกลาง 
 

ลําดับ
ที่ รายจาย งบประมาณ(บาท) 

จายจริง หมายเหต ุ

1 เงินชวยเหลือคาทําศพ 0  
2 คาชําระหนี้เงนิตนและดอกเบี้ย 0  
3 รายจายตามขอผูกพัน 673,732.35  
4 เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (กบท.) 
1,494,000.00  

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 831,300.00  
6 เงินสํารองจาย 1,910,611.00  
7 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0  
8 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานธนานุบาล 
0  

9 อ่ืนๆ นอกเหนอืจากรายการขางตน 0  
รวมจํานวนเงนิรายจายงบกลาง 4,909,643.35  

 
2. รายจายประจํา 
ลําดับ
ที่ รายจาย งบประมาณ(บาท) 

จายจริง หมายเหต ุ

1 เงินเดือน 19,233,647.55  
2 คาจางประจํา 8,489,990.50  
3 คาจางชั่วคราว 8,411,760.00  
4 คาตอบแทน 13,184,709.21  
5 คาใชสอย 24,886,530.25  
6 คาวัสด ุ 13,230,747.71  
7 คาสาธารณูปโภค 2,072,146.69  
8 เงินอุดหนุน 5,906,333.71  
9 รายจายอืน่นอกเหนือจากรายการขางตน 6,668,505.00  

รวมจํานวนเงนิรายจายประจํา 102,084,370.62  



 3. รายจายเพือ่การลงทุน 
ลําดับ
ที่ 

รายจาย งบประมาณ(บาท) 
จายจริง 

หมายเหต ุ

1 คาครุภัณฑ 5,470,224.00  
2 คาที่ดินและสิง่ปลูกสราง 11,195,575.00  
3 จายจากเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 0  
4 จายจากเงินสะสม 2,336,871.00  
5 จายจากเงินกู 11,222,090.00  
6 อ่ืนๆ นอกเหนอืจากรายการขางตน 0  

รวมจํานวนเงนิรายจายเพื่อการลงทุน 30,224,760.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
บทสรุปและนโยบายแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2552

 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป
          พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความ
สะดวกในการบริการ  การพฒันาคุณภาพการใหบริการและสรางความพึงพอใจใหแกผูมารับบริการ  นํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารงานรวมถึงการพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        เปนการดาํเนินงานเกี่ยวกับการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อบรรเทาชวยเหลือประชาชนที่
ประสบเหตุสาธารณภัย  ที่อาจเกิดขึน้ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล  อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว   
 

3.  แผนงานการศึกษา
        พัฒนาการดําเนินการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ บรรลุ
เปาหมาย  วัตถุประสงค  เปนไปตามมาตรฐานรัฐกําหนด และตรงตามความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  รวมไปถึงการใหบริการการศึกษา  การสงเสริมกิจกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  การพัฒนาเด็ก
เล็ก  การใหบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตชุมชน  เปนตน 
 

4.  แผนงานการสาธารณสุข
         ใหการบริการประชาชนในดานการปองกันควบคมุโรคติดตอดานอนามัยตางๆ  รวมทั้งในการ
สงเสริมสุขภาพอยางทั่วถึงและสัมฤทธิ์ผล  การควบคุมเหตุรําคาญ  การกําจัดขยะมลูฝอย  การทดสอบ
สุขภาพรางกาย  การควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอการอนามัยและสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานอืน่ๆ 
 

5.  แผนงานสงัคมสงเคราะห
         ใหการสงัคมสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากจน  ตลอดจนผูประสบเหตุสาธารณภยั  การ
สังคมสงเคราะห  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจน  ในดานตางๆ  
 

6.  แผนงานเคหะและชุมชน
        การกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทาและทางระบายน้ําการจัดใหมี
แหลงน้ําเพื่อ  การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  ขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง  จัดเก็บและกําจัด



ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สงเสริมและสนับสนุนการแกไขและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

7.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
           สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  จัดหาแหลงงานและจางงานทํา  สงเสริมการพัฒนา
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  การแกไขปญหาสังคมและความยากจน  เชน ปญหายาเสพติด  โรคเอดส 
อาชญากรรม  เปนตน 
 

8.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
           สงเสริมการกีฬาและนันทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  อนุรักษและสนับสนนุงานประเพณตีางๆใหเปนทีแ่พรหลาย  สงเสริมปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนในทองถ่ิน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเหน็คุณคาของการกีฬา  เปนตน   
 

9.  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
            เพื่อเปนการศึกษา  สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  พรอมทั้งประมาณราคาเกีย่วกับโครงสรางของ
งานดานวิศวกรรม  เชน  ถนน  สะพาน  อาคาร  และสิ่งกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาล  ดูแลควบคุม
แนวเขตถนน  ทางสาธารณประโยชน และการกอสรางตางๆ  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 

10.  แผนงานการพาณิชย
             ควบคุมดูแล  การฆาสัตว และโรงฆาสัตวใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล  ควบคุมปองกัน
โรคติดตอที่เกดิจากสัตวเปนพาหนะ  เชน  โรคพิษสุนัขบา เปนตน 
 

11.  แผนงานงบกลาง
              เพื่อใหการบริหารทีไ่มใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย  รวม
ไปถึงการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  เอกชน  และองคกรอื่นๆ  ใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ.2552  มีดังนี้ 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงิน  

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิกตามโครงการสุขกายสบายชีวี (Sport day) 22,500 
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเจาอยูฯ 190,000 
3 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 348,000 
4 โครงการจัดทําบัตรพนักงาน (แขวนคอ) 47,500 
5 โครงการเทศบาลเคานเตอรเซอรวิส 230,000 
6 โครงการจัดทําบอรดนิทรรศการเคลื่อนที่ 5,900 
7 โครงการจัดทําบอรดประวัติการดํารงตําแหนงคณะผูบริหารเทศบาล 10,000 
8 โครงการจัดทําปายงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,000 
9 โครงการจัดงานวันเทศบาล 76,000 

10 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจางและพนักงานจางเทศบาลฯ 

700,000 

11 โครงการอบรมจริยธรรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ 48,000 
12 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน 20,000 
13 โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 70,000 
14 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสามัครปองกันภัยฝายพลเรือน 340,000 
15 โครงการประชุมประชาคมสมาชิก   อปพร.   ประจําป 43,000 
16 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. 25,000 
17 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ 600,000 
18 โครงการฝกอบรมการใชวิทยุสื่อสาร 10,000 
19 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลขึ้นปใหม 43,000 
20 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 28,000 
21 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ/กูภัย) 95,000 
22 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 30,000 
23 โครงการรณรงคปองกันระงับอัคคีภัยปองกันและลดอุบัติเหตุชวงตรุษจีน 9,000 
24 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร ประจําป 40,000 
25 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับจาง 140,000 
26 โครงการถนนสีขาว 90,000 
27 อุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จ บํานาญบานไผ 30,000 
28 อุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 10,000 



 
ลําดับ 
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 

29 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ 10,000 
30 อุดหนุนตอตานยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรบานไผ 40,000 
31 อุดหนุนตอตานยาเสพติดอําเภอบานไผ 30,000 
32 อุดหนุนตอตานยาเสพติดจังหวัดขอนแกน  30,000 
33 โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาลพรอมเกาอี้ จํานวน  26 ชุด 200,000 
34 โครงการจัดซื้อโตะประชุมขาพับเหล็ก  จํานวน  20 ตัว 30,000 
35 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลส 100 ตัว 49,000 
36 โครงการจัดซื้อเกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง 10,000 
37 โครงการจัดซื้อพัดลม 12,000 
38 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟา 150,000 
39 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 10,000 
40 โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถยนตกูภัยเปนรถตรวจการณ 30,000 
41 โครงการจัดซื้อไดโว 8,000 
42 โครงการจัดซื้อปมลม 30,000 
43 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 41,500 
44 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสารชนิดติดพนังมีประตู เปด-ปด ตามชองเก็บเอกสารตางๆ 70,000 
45 โครงการจัดทําปายช่ือถนน ซอยภายในชุมชน 100,000 
46 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 50,000 
47 โครงการจัดทําจุลสารเทศบาลเมืองบานไผ 40,000 
48 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ (วารสารเมืองไผสัมพันธ) 120,000 
49 โครงการจัดทํารายงานประจําปของเทศบาลเมืองบานไผ 100,000 
50 โครงการจัดทําปฏิทินเทศบาลเมืองบานไผ 50,000 
51 โครงการจัดทําแผนพับแนะนําเทศบาลเมืองบานไผ 10,000 
52 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 80,000 
53 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกประชาชน 80,000 
54 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกบุคลากรในองคกร 20,000 
55 โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000 
56 โครงการจัดซื้อตูเก็บแผนที่ 6,300 
57 โครงการจัดซื้อเครื่อง Server  100,000 
58 โครงการจัดซื้อไฟรวอล (ปองกันไวรัส) 50,000 



 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงนิ  

59 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสีเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ 15,000 
60 โครงการจัดซื้อเครื่องสกรีนแผนซีดี 8,000 
61 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 80,000 
62 โครงการปรับปรุงช้ันเก็บเอกสารติดผนัง 80,000 
63 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 148,800 
64 โครงการภาษีคืนกําไร 100,000 
65 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษีอากร คาธรรมเนียมฯ 20,000 
66 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุฯ 30,000 
67 โครงการบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (GIS)  ผานเวปไซตของเทศบาล

เมืองบานไผ 
30,000 

68 โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวีหนังสือพิมพ 10,000 
69 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร อปท. อําเภอบานไผ 20,000 
70 โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลฯ 100,000 
71 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (แบบฟอรม) 15 ลิ้นชัก 2,200 
72 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร  จํานวน 1 ชุด 35,000 
73 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 5,000 
74 โครงการจัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูล (Harddiskexternal) 18,000 
75 โครงการจัดซื้อเครื่อง Serfver  จํานวน 1 ชุด 100,000 
76 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาดกวาง 13 มม. ยาว 50 เมตร 3,500 
77 โครงการปลูกหญาแฝก 10,000 
78 โครงการทัศนศึกษาดูงานของพนักงานและลูกจางกองชาง 30,000 
79 คาขยายเขตไฟฟา 500,000 
80 คาขยายเขตประปา 500,000 
81 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 100,000 
82 โครงการจัดซื้อโตะเขียนแบบ  จํานวน 2 ตัว 5,800 
83 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน 3 เครื่อง 30,000 
84 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  จํานวน 3 เครื่อง 27,000 
85 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง 4,500 
86 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง 12,000 
87 โครงการจางศึกษาออกแบบในการปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยภายในเขต 500,000 



 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงนิ  

88 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท ซ.1 (กกแดง) 951,600 
89 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก (หนองลุมพุก) 1,928,000 
90 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 1  (ชุมชนโนนสวรรค) 1,863,500 
91 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้ง ซ.1-ถนน

ศรีบุญเรือง ซ.3 (หนาวัดโพธิ์กลาง) (ชุมชนบานขาพัฒนา) 
1,530,000 

92 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 57,000 
93 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  อปท. 140,000 
94 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน  240,000 
95 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน  70,000 
96 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,200,000 
97 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 90,000 
98 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 50,000 
99 โครงการสงเสริมพนักงานครู/พนักงานเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา 10,000 

100 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 193,400 
101 โครงการแขงขันทางวิชาการ 45,000 
102 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 340,000 
103 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 60,000 
104 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 5,000 
105 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1,460,000 
106 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย 618,000 
107 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  1,156,350 
108 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 3,150,840 
109 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 463,500 
110 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ 250,000 
111 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  ภาคฤดูรอน 45,000 
112 โครงการจัดหาเสื้อผาสําหรับเด็กนักเรียน 138,200 
113 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน 90,000 
114 โครงการจัดหาเครื่องนุงหุมกันหนาวสําหรับนักเรียน 1,620 
115 โครงการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 30,000 
116 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 10,390 



 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงนิ  

117 โครงการพัฒนาเครื่อขายโรงเรียนตนแบบ 100,000 
118 โครงการพัฒนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย  10,900 
119 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน 140,000 
120 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 10,000 
121 เงินอุดหนุนการกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 160,000 
122 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 460,000 
123 ประเภทเงินอุดหนุนสงเสริมกิจการศาสนา 340,000 
124 ประเภทเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันร.ร.สังกัด สพฐ. 3,072,000 
125 โครงการอุดหนุนซอมแซมศาลาการเปรียญวัดจันทรประสิทธิ์ 100,000 
126 ประเภทเงินอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษา 190,000 
127 ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 250,000 
128 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้  ครูระดับ  1 - 2  จํานวน  10  ชุด 21,900 
129 โครงการจัดซื้อตูล็อคเกอร 20,000 
130 โครงการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน  จํานวน  6  ตู 21,120 
131 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานทึบ  2 หลัง   7,040 
132 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU  จํานวน 4 เครื่อง 144,000 
133 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว 25 ตัว 35,000 
134 โครงการจัดซื้อช้ันวางหนังสือ 8,000 
135 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอรและเครื่องสํารองไฟจํานวน  2  ชุด 80,000 
136 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรlaser 5,000 
137 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสี  ชนิดหมึกพน (INKJET)พรอมอุปกรณ 4,000 
138 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล 22,500 
139 โครงการจัดซื้อโตะเด็กเล็กพรอมเกาอี้ 90,000 
140 โครงการจัดซื้อกระดานไวทบอรด 30,000 
141 โครงการจัดซื้อกระดานชานออย 30,000 
142 โครงการจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 ตัว 5,000 
143 โครงการคูลเลอรน้ํา จํานวน 2 ถัง 20,000 
144 โครงการจัดซื้อตูเย็น 5 คิว  จํานวน  3  เครื่อง 16,500 
145 โครงการจัดทําปายโรงเรียนเทศบาล 2ฯ 40,000 
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146 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน 60,000 
147 โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 30,000 
148 โครงการกอสรางบานพักภารโรงพรอมโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล 2ฯ 300,000 
149 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 1,200,000 
150 โครงการจัดทํารั้วก้ันอาณาเขตพรอมประตูเขา - ออก  2  ดาน 270,000 
151 โครงการจัดทําประตูมวนบานเหล็ก 60,000 
152 โครงการจัดสวนหยอมหนาอาคารเรียน 15,000 
153 โครงการปรับปรุงตอเติมหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกิ้ง 50,000 
154 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 35,000 
155 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา 20,000 
156 โครงการกอสรางรั้วอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบานไผ 150,000 
157 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเอดส 20,000 
158 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 50,000 
159 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 25,000 
160 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 
161 โครงการอบรมและศึกษาดูงานผูสูงอายุใสใจสุขภาพ 300,000 
162 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ 20,000 
163 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัย 30,000 
164 โครงการเยี่ยมบานผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5,000 
165 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 80,000 
166 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุมการเกิดโรคอุจจาระรวงอยางแรง 15,000 
167 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน อสม. ดีเดน 5,000 
168 โครงการลดการใชน้ํามันทอดซ้ําเพื่อสุขภาพ 40,000 
169 โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ 50,000 
170 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสัตวฯ 20,000 
171 โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและปองกันโรคโค กระบือ ในเขตฯ 25,000 
172 โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสตัวในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 15,000 
173 โครงการประชาสัมพันธโรงฆาสัตวมาตรฐาน 8,000 
174 โครงการอบรมผูประกอบการฆาสัตว 15,000 

 



 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงนิ  

175 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 200,000 
176 โครงการชุมชนเมืองบานไผ  รวมใจ  รักษความสะอาดถวายราชสดุดี 10,000 
177 โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือนและรานอาหาร 40,000 
178 โครงการรณรงคเฝาระวังและปองกันโรคไขหวัดนก 40,000 
179 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส 80,000 
180 เงินอุดหนุนสําหรับบริการสาธารณสุข 260,000 
181 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ 20,000 
182 โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย 30,000 
183 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ช้ัน จํานวน 2 ชุด 16,000 
184 โครงการจัดซื้อโตะระดับ 3-6 พรอมเกาอี้  จํานวน 2 ชุด 6,400 
185 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ชนิด 1 กอก จํานวน 1 เครื่อง 10,000 
186 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย(ขอแข็ง) จํานวน 3 เครื่อง 29,700 
187 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 2 เครื่อง 20,000 
188 โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน   65,000 
189 โครงการปรับปรุงรถบรรทุกดินกลบขยะ 300,000 
190 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไมและจัดสวนในบริเวณโรงฆาสัตว 50,000 
191 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลฯ 540,000 
192 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณโรงฆาสัตวมาตรฐาน 573,000 
193 โครงการกอสรางรั่ว ค.ส.ล. โรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 400,000 
194 โครงการถมดินปรับระดับพรอมอัดแนนบริเวณโรงฆาสัตวมาตรฐาน 240,000 
195 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําสํารองพรอมวางระบบทอและติดตั้งปมน้ํา 200,000 
196 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการสังคม 74,400 
197 โครงการแกปญหาความยากจน 580,800 
198 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลุม

องคกรในเขตเทศบาลฯ 1,000,000 
199 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 247,000 
200 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจน

และผูดอยโอกาส 
20,000 

201 โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี 75,000 
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202 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 443,000 
203 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน 180,000 
204 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดภาคเกษตรกร 50,000 
205 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัดปญหาของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศ

ตอเด็กและสตรี 
10,000 

206 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 100,000 
207 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 90,000 
208 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 240,000 
209 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนตาแกผูสูงอายุในเขต 76,000 
210 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 30,000 
211 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง 300,000 
212 โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง   100,000 
213 โครงการสงเคราะหผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสในสังคม 50,000 
214 เพื่อจายสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 30,000 
215 เพื่อจายสนับสนุนวันสตรีสากลโลก 10,000 
216 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน,กลุมสตรีแมบาน 160,000 
217 เงินอุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุม) ทั้ง  26  ชุมชน 130,000 
218 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,878,200 
219 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการและเอดส  ผูดอยโอกาสในสังคม 830,300 
220 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 38,000 
221 โครงการจัดทําตูเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ได 40,000 
222 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอินทรประชา (ชุมชนโนนสะอาด) 97,000 
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