
 

ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดท าขึ้นภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล โดยให้ยึดกรอบนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด(กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,มหาสารคาม,กาฬสนิธุ)์  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และอ าเภอบ้านไผ่ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความสอดคล้อง และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน ซึ่งแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560) จะเป็นแผนพัฒนาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล        
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่จะก าหนดแนวทางในการพัฒนา ในรูปแบบของกิจกรรม/
โครงการ  และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลในแต่ละปี  ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  และโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน และเป็น
แผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนทุกชุมชน     
หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคประชาชน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล  จนท าให้แผนสามปีส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 

  คณะผู้บริหารเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่างๆ  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของประชาชนได้  และจะท าให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าแผนของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
                                                                            คณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองบ้ำนไผ ่
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

                 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 
 

 
           

          จุดมุ่งหมายการพัฒนา    จุดมุ่งหมายการพัฒนา           จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 
  
  

 
    

     ยุทธศาสตร ์                 ยุทธศาสตร์              ยุทธศาสตร ์            ยุทธศาสตร์ 
 
     
 
 

แนวทางการพัฒนา           แนวทางการพัฒนา          แนวทางการพัฒนา  
 
 
 
 

       โครงการ      โครงการ      โครงการ 
 

   
 - กิจกรรมที่ 1   - กิจกรรมที่ 1   - กิจกรรมที่ 1 

     - กิจกรรมที่ 2   - กิจกรรมที่ 2   - กิจกรรมที่ 2 
   - กิจกรรมที่ 3        - กิจกรรมที่ 3 
   - กิจกรรมที่ 4  
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              “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
              ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2 ประการ คือ 

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และ 
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนสู่การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
4. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
5. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณราย 

     จ่ายประจ าปี 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด          
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

              คน  ซ่ึงหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างขงวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้  
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัย    
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
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 การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

แผนภาพที่  2 วงรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี 
 

                                                                  
ปี  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 

พ.ศ.  25…….. 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2556 – 2560) 
1) เตรียมการจดัท าแผน 
2)    ใช้บังคับ 

            

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2561 – 2565) 
3)     เตรียมการจัดท าแผน 
4)     ใช้บังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป ี
1) 2554 – 2556 
2) 2555 – 2557 
3) 2556 – 2558 
4) 2557 – 2559 
5) 2558 – 2560 
6) 2559 – 2561 
7) 2560 – 2562 
8) 2561 – 2563 
9) 2562 – 2564 
10) 2563 – 2565 
                       ฯลฯ 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป ี
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์    
แล้วจะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เ พ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ        
ที่จะต้องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ 2558 ถึง 2560  
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากร
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน  

2. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ  แจ้ งโครงการที่ ได้รับอนุมัติ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการ   
ของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  กรม กลุ่มจังหวัด จังหวัด/อ าเภอ แผนชุมชนและ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีใน    
ครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโ ครงการ/กิจกรรม      
ในแผนพัฒนาสามปีต่อไปแต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวที      
การประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม    
ที่ก าหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถ
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  
รวมทั้งก าหนด โครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการดังนี้                                                                                                                                                                  
                (1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา    
เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้า   
หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์”  โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะ
มีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว”  ซึ่งได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปะ  วัฒนธรรม”  โดยได้ก าหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร์
และโบราณสถาน”  หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการน า
ผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว  ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว  จะต้องก าหนดห้วงเวลา            
การด าเนินงานที่สอดรับกัน 
                       (2)  ให้ พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ เกินขีดความสามารถใน         
การด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี

(3)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป
ด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได้ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง   
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       (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการ      

ในเรื่องนั้นๆ  เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ  ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก  อย่างน้อย       
สามประเภท  คือ 

(1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีดความสามารถ     
ทั้งทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 

(2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  

(3) โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการ           
ที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  
ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือเป็น
ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  
               2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

(1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
(2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี   

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม   ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอ  

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทัง้ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
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2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ  1  ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์       
การพัฒนาแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

 3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วน      
มากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา     
การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับ
หลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
ต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้น      
การปฏิบัติ 

 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะ    
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

    หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  บางครั้งองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์       
การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี   

            ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
อย่างรอบคอบ  เพ่ือให้ได้โครงการ/ กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือโครงการ/กิจกรรม        
ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของ    
ผลการด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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(3) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม    
ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1. จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  รวมไปถึงการรับทราบปัญหาความต้องการ     
แล้วน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น       
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี      
เค้าโครง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
            ส่วนที่  1   บทน า 
            ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
            ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
            ส่วนที่  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ส่วนที ่ 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านไผ่  เป็นเทศบาลต าบลบ้านไผ่  เมื่อวันที่      24  
มิถุนายน  2524  และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยที่ขณะนั้น
สุขาภิบาลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ  มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง      การปกครอง  
การศึกษา  และจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น  ท าให้
ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” เนื่องจาก      มีศักยภาพด้านต่างๆ  ขึ้น  
ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอ  ที่จะด าเนินการปกครองท้องถ่ิน        ในรูปแบบของเทศบาลได้ 
 ดังนั้น อ าเภอบ้านไผ่  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์ นายอ าเภอบ้านไผ่  ในขณะนั้นได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูล  มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว  รายงาน  เสนอ
กระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่         24 มิถุนายน 
2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอ าเภอบ้านไผ่และจัดเป็น“เทศบาลต าบลบ้านไผ่”  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่ 98 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2524 
และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได้ยกฐานะจากเทศบาลต าบล  เป็นเทศบาลเมือง   โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 16.20 ตารางกิโลเมตร 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอ าเภอหลังเก่าเป็นอาคารส านักงานเทศบาล ซึ่งมีนาย
เจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอ าเภอบ้านไผ่  ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่           20 
พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการวางศิลาฤกษ์  ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่หลัง
ใหม่  โดยนายบุญช่วย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน         35  ตารางวา  
ถนนเจนจบทิศ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่  ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็นส านักงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  จนถึงปัจจุบัน 
 

1. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

ก. ที่ตั้งขนาดพื้นที่ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดระบบ UTM  ประมาณ  253,000  

ถึง  262,000  ตะวันออก  ค่าพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลในเมือง  อ าเภอ
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่เขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 
408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาลเมือง   บ้านไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบขึ้นด้วยพื้นที่ในเขตการปกครอง ของต าบล  3  ต าบล  ประกอบด้วย  ต าบล
ในเมือง  ต าบลบ้านไผ่  และต าบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล  ต าบลในเมืองมีพื้นที่  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือ
ร้อยละ  46.59  ต าบลบ้านไผ่ มีพื้นที่ 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  และต าบลแคนเหนือ มีพื้นที่ 1.20 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด     ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 
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ล าดับที ่ ต าบล พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง 8.20 46.59 
2 บ้านไผ ่ 8.20 46.59 
3 แคนเหนือ 1.20 6.82 

รวม 17.60 100 
   

ที่มา : ผลจากการจัดท าโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ.2546   
         และแผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ประกอบด้วย ประชากร จ านวน 28,947 คน แยกเป็น ชาย 14,004 คน,   หญิง 
14,943 คน  จ านวนครัวเรือน 11,938 ครัวเรือน (ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557) ประกอบด้วยชุมชน    ต่างๆ  จ านวน 
26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเป็นชุมชนใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 9.32 ของชุมชนทั้งหมด  
และมีชุมชนบ้านไผ่เก่ามีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57 ตารางกิโลเมตรหรือ  ร้อยละ 8.92  ของชุมชนทั้งหมด  
และมีชุมชนตลาด 1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่ 0.13 ตารางกิโลเมตร หรือ  ร้อยละ 0.74 ของชุมชนทั้งหมด  ดัง
รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อชมุชน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บ้านไผ่เก่า 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค์ 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสว่าง 1.12 6.36 
6 คุ้มจัดสรร 0.85 4.83 
7 ห้วยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอบดิ 0.79 4.49 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจ้าเงาะสัมพันธ์ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาลย์ 0.50 2.84 
17 บ้านข่าพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจ้า 0.36 2.05 
19 สมประสงค์พัฒนา 0.35 1.98 
20 แสงทองประชาสรรค์ 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมู่สี่พัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธิ์สวรรค์ 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

รวม 17.60 100 
  ที่มา : ผลจากการส ารวจเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. 2546 
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ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  สภาพดินปนทราย  ด้านทิศเหนือเป็นที่เนินสูง  ด้านทิศใต้เป็นที่
ราบลุ่ม  มีล าน้ า 2 สายไหลผ่านคือ  ล าน้ าห้วยทราย  ล าน้ าห้วยจิก  ซึ่งมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล  แหล่งเก็บกั กน้ า
ประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ าหนองนาวัว  เป็นอ่างเก็บน้ าซึ่งกรมชลประทานสร้างขึ้น  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอ าเภอบ้านไผ่ ไป
ทางทิศใต้  ประมาณ 2 กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ าบ้านนาโพธิ์ เป็นอ่างเก็บน้ าที่กรมชลประทานสร้างขึ้นเช่นกัน  ตั้งอยู่
ห่างจากที่ตั้งอ าเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ า  “แก่งละว้า” ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้ง
อ าเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้แหล่งน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งน้ าใช้
บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 เนื่องจากมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะส าหรับ   ที่จะ
ท าไร่  ท านา  ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  บ้านเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันส าปะหลัง  คลังสินค้าเพื่อการเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น 
 

ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบา้นไผ่มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลในเมือง    และต าบลบ้านไผ่ 
ทิศใต ้   ติดต่อกับต าบลในเมือง    และต าบลหัวหนอง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลในเมือง  และต าบลหนองน้ าใส 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลหัวหนอง  และต าบลบ้านไผ่ 

 

1.2 สภาพภูมิประเทศ 
 บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้าน    ทิศ

ตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงท าให้พื้นที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ าระบายน้ าไม่ดี  มีแม่น้ าชีไหลผ่านเป็นล าน้ าแบ่งเขต
ระหว่างอ าเภอบ้านไผ่  และอ าเภอชนบท  เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 150–300 เมตร แผ่นดิน
โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและ       ป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัด
ใบ 

 

1.3 สภาพภูมิอากาศ   แบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล 

 ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก  

โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนที่ตกมากใน
พื้นที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ยผ่านเวียดนามเข้ามาในภาค
อีสาน  ฝนตกมากที่สุดในเดือน  กันยายน 

 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือน      ที่
หนาวมากที่สุด  คือเดือนธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส 
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2. ลักษณะทางด้านการเมืองการบริหาร 
       2.1 การบริหาร   
 เทศบาล  เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการ
ปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่งตาม
กฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถ่ินคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องค์กรเทศบาล  ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล 
 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และคณะผู้บริหารมีจ านวนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2546 คณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบัน ซึ่งมีการเลือกตั้งฯ 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 3 คน           ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 2 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ท าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกอบด้วย 

1. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ   นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
2. นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์                    รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
3. นายนิวฒัน ์ ปลั่งศิริ   รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
4. นายนริศ อินทรก าแหง   รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
5. นายเลิศสิน   จึงจรัสทรัพย ์               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบา้นไผ่ 
6. นายปรีชา   มุกน าพร               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบา้นไผ่ 

                   7. นางสาวปวริศา โรจน์ภัทรภาษิต                 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
            สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่ง  4  ปี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีจ านวนสมาชิก 18  
คน  จ านวน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

1.  นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                           ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่          
               2.  นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์                    รองประธานสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  

3.  นายชานล  ธนระพโีชติ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4.  นายวัฒนาวฒุิ  หอวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  5.  นายจ าลอง  ทศทิศ                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.  นายพิริน  ตุละรัต    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.  นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
8.  นายปัญญา  บัวแสง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นางสาวสุมาลี  แถสูงเนนิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.  นายค าพันธ์  สีดอนซา้ย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.  นายก าพล  ขันธ์ขวา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12.  นายเกษม  ชวฤทธิ ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13.  นายจิระนนัท์  เกียรติชัยพฒัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

   14.  นายผ่าน  ไทยรัก    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
   15.  นางจงจิต  แซ่เหีย                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
   16.  นายนพดล  พลภูเขียว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

 17.  นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 18.  นายภานุมาศ  หล้ามณี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
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     2.2  เทศบาลเมืองบา้นไผ่  มีการแบ่งส่วนราชการบรหิารงานของเทศบาล    ดังนี้ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองช่าง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
9. สถานธนานุบาล 

มีอัตราก าลังทั้งหมด  251 คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล  67  คน  ลูกจ้างประจ า  54  คน  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 49 คน  พนักงานจ้างทั่วไป  24 คน  พนักงานครูเทศบาล  52  คน  และเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล  5 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557) 
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3. การคมนาคม   
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อภายในเทศบาล และใช้ติดต่อกับอ าเภอและ

จังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
3.1 ภายในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอ าเภออื่นๆ กับเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ทางด้านทิศเหนือ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตรเป็นเส้นทางหลักของเทศบาล 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23(ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 4.95 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อไปยังต าบล       หัวหนอง 
 ถนนแจ้งสนิท ประกอบด้วย 2 เส้นทางคือ แจ้งสนิท-บ้านไผ่ชนบท และแจ้งสนิทบ้านไผ่-บรบือ  เป็น
เส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่รวมประมาณ 9.68 กิโลเมตร โดยที่ถนน
แจ้งสนิทบ้านไผ่-ชนบทยาว 4.04 กิโลเมตร และถนนแจ้งสนิทบ้านไผ่-บรบือยาว 5.64  กิโลเมตร 
 ถนนเจนจบทิศ เป็นถนนหลักที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 2.32 กิโลเมตร 
 ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นถนนที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
23 มีระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร 
 ถนนสมหวัง-สังวาลย์ เป็นถนนที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปเชื่อมกับ   ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.04 กิโลเมตร 
 ถนนบ้านเกิ้ง เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     ไปยัง
ต าบลบ้านไผ่ มีระยะทางที่ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 1.28 กิโลเมตรและยังมีถนนสายรองเชื่อมโยงกันในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ถนนประชุมธนสาร ถนนมนตรี ถนนทองประเสริฐ เป็นต้น 

3.2 เส้นทางติดต่อกับอ าเภออ่ืนๆ 
1) ทางรถยนต์ 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านชุมชนและถนนสายหลักไปสู่ชุมชนต่างๆ      ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับกิ่งอ าเภอบ้านแฮด ทิศใต้ติดต่อกับกิ่งอ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  และ
เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่อ าเภอเมืองสระบุรี ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลัก  เข้ากรุงเทพฯ โดยมีรถ
ประจ าทางสายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมือง) ทิศตะวันออกติดต่อกับกิ่งอ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 29  (บ้านไผ่-ชนบท)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอชนบทและอ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่นโดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-ชนบท  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 (บ้านไผ่-หนองสองห้อง) ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่นมีรถประจ าระหว่างบ้านไผ่-หนองสองห้อง  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 (บ้านไผ่-เปือยน้อย) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-เปือยน้อย  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
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2) ทางรถไฟ 
 มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางจากสถานีบ้านไผ่ ถึงสถานีขอนแก่น ประมาณ 45 นาที และใช้เวลาเดินทางจากบ้านไผ่ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 7 
ชั่วโมง โดยมีขบวนรถไฟสายต่างๆ ผ่านสถานีบ้านไผ่ 26 ขบวนและสินค้าขึ้น-ลงที่สถานี   นี้กว่า 1,000 ตัน 
 

4. ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่ในอ าเภอบ้านไผ่ จะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเกิดจากการสลายตัว   ของหิน
ต้นก าเนิด แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มริมน้ าเป็นดินเหนียว บริเวณที่เป็นดินทรายหรือดินร่วน   ปนทรายจะมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  แต่ในบริเวณที่เป็นดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
 4.2 แหล่งน้ า  ได้แก่  หนองน้ าและบึงธรรมชาติ  เป็นล าน้ าขนาดเล็กมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ล าห้วย
ทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิททางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และล า
ห้วยจิก  ซึ่งเป็นล าห้วยที่แยกมาจากแม่น้ าชี ไหลผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่           ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
ครอบคลุมพื้นที่ 1,100 ไร่  ส่วนแก่งละว้าตั้งอยู่ในเขตต าบลโคกส าราญ อยู่ห่างตัวอ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพ
ทางไปจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้าน
ไผ่อาศัยน้ าที่แก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ าดื่ม  เพื่อผลิตน้ าประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
 นอกจากล าห้วยทรายและล าห้วยจิกแล้วในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ยังมีแหล่งน้ าสาธารณะ
ประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  ที่ส าคัญได้แก่  

  - ล าห้วยยางและล าห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นล าห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความยาวใน
เขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  - หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร ่โดยคิดเป็นพื้นที่เก็บกักน้ าประมาณ 
52,800   ลูกบาศก์เมตร 

  - สระสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านเก้ิง  มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าประมาณ 5,928  
ลูกบาศก์เมตร 

  - หนองลุมพุก  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นที่ประมาณ  5  ไร ่
  - สระน้ าที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่  มีพื้นที่ประมาณ  2  งาน  
  - สระคึกฤทธิ์  มีพื้นที่กักเก็บน้ าประมาณ  3,200  ลูกบาศก์เมตร 

 4.3  แหล่งน้ าชลประทาน  ที่ส าคัญ  คือ  
  1) อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการ
ประปาจุน้ าได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3,300 เมตร  คลองซอย ฝั่งขวายาว 1,250 
เมตร 
  2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุน้ าได้  
37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่นประมาณ 12 
กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก  7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ า 
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  3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ าได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์  ใน
การเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ า 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย  26  ชุมชน 3 ต าบล และเป็นแหล่งชุมชนที่มี
ความส าคัญด้านพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลาง        การคมนาคมที่ตั้ง
อยู่บนถนนสายส าคัญคือถนนมิตรภาพ ที่มีประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นจ านวนมาก        เป็นอ าเภอที่มีความ
เจริญเติบโตเป็นอันดับที่ 2  รองจากอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาล และพื้นที่รอบๆ เขต
เทศบาล  ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านการพาณิชย์  การอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชน  ซึ่งปัญหามลพิษที่ส าคัญ  ได้แก่  ปัญหามลพิษ        ทางน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ 
นอกจากนี้มีปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหาน้ าเสียจากการประกอบการและน้ าเสียจากชุมชน  ซึ่งปัจจุบัน
ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการด าเนินการจัดการปัญหาน้ าเสีย คือโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนที่มีมาตรฐาน  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
 4.4  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่        เพื่อ
การเกษตร ถึงร้อยละ  48.24  หรือเป็นพื้นที่ 8.49 ตารางกิโลเมตร  เป็นที่นา การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับรองลงมาคือ
เป็นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 20.11 หรือเป็นพื้นที่  3.54  ตารางกิโลเมตร            ส่วนรายละเอียดอื่นๆ 
สามารถดูได้จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังรายละเอียดด้านล่าง 
 

    ตาราง แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ล าดับที ่ ประเภท ตร.กม. ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นา 
ที่ว่าง 
ป่าละเมาะ 
พื้นที่ถนน 
ไร ่
สวน 
พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
พื้นที่แหล่งน้ า 

8.49 
3.54 
1.73 
0.95 
0.18 
0.16 
1.40 
1.15 

48.24 
20.11 
9.83 
5.40 
1.02 
0.91 
7.95 
6.53 

รวม 17.60 100.00 
 ที่มา  :  ผลจากการส ารวจเพื่อจัดท าโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ.2546 

 

5. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 5.1 สภาพโดยทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การ
ท านา  ท าได้เพียงปีละ 1 ครั้ง หลังฤดูการท านาบางครัวเรือนจะปลูกพืชไร่และส่วนหนึ่งจะออกไปรับจ้างทั่วไป 
นอกจากนี้ก็มีค้าขายหรือการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรมซึ่งจ าแนกได้  2  ลักษณะดังนี้ 
 เขตตัวเมือง  ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม   ซึ่ง
ประชากรในกลุ่มนี้จะมีรายได้เฉลี่ยสูง 
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 เขตรอบนอกตัวเมือง ส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ท านา และรับจ้างมีรายได้ค่อนข้างต่ า 
ประชากรในกลุ่มนี้แยกได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว 
2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูกาลเกษตร  และรับจา้งหลังจากฤดูเก็บเก่ียว 

 ประชากรโดยทั่วไปมีความเหลื่อมล้ ากันมาก  โดยเฉพาะทางดา้นสถานภาพที่สังคม  และรายได้และ
คุณภาพชีวิต กลา่วคือ คนจนจะมีจ านวนมากกว่าและรายได้ต่ า  ไม่ได้รับการยอมรับหรือเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคมเท่าที่ควร  มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีพอ และรายไดบุ้คคลจะมคีวามแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการประกอบ
อาชีพและอุปนิสัยที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และกลุ่มคน 
  

6.  สภาพโดยทั่วไปทางด้านการศึกษา  
 6.1 สถานศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่มสีถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 19 แห่ง แยกเป็น  

 -   ระดับก่อนวัยเรียน    5 แห่ง 
 -    ระดับประถมศึกษา  13 แห่ง 
   -    ระดับมัธยมศึกษา    1 แห่ง 

 6.2 การจัดการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา จึงส่งเสริม  การ
บริการ ทั้ง  3  แบบ  ดังนี้ 

 6.2.1 การศึกษาในระบบ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ไดด าเนินการจัดให้มีสถานศึกษาในระดับ    ขั้น
พื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับก่อนวัยเรียนครอบคลุมทั้งเทศบาล จ านวน 3  ศูนย์  
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 บ้านเก้ิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ชุมชนโนนสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปัจจุบัน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อพัฒนาการเรียน       การสอน และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน 

 

        จ านวนนักเรียนที่สังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 
ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน  ( คน ) 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 311 315 626 224 241 465 
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 177 143 320 193 179 372 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 บ้านเก้ิง 44 36 80 44 38 82 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาล 63 73 136 54 73 127 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่าง 43 37 80 42 42 84 

รวม 638 604 1,242 557 573 1,130 
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 6.2.2 การศึกษานอกระบบ   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  โดยจัดฝึกอาชีพประเภทต่าง ๆ เช่น ให้
ความรู้ทางด้านช่างฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดตั้งศูนย์ที่ชุมชน
หนองลุมพุก  ฝึกสอนการนวดแผนไทย  ร่วมกับศูนย์รัตนาภาจังหวัดขอนแก่น ฝึกสอนดอกไม้ประดิษฐ์ที่ชุมชนสุมนามัย  
รวมไปถึงการปลูกเห็ด  เป็นต้น  
 6.2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ส่งเสริมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามความสมัครใจ ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส สังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  เช่น  ให้บริการ
ห้องสมุดประชาชน   ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน  ที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน  เพื่อส่งเสริม    ให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร  ทันข่าว  ทันเหตุการณ์ 
 

7. การศาสนา 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  รวม  13 แห่ง  แยกเป็น  
   -  วัด    จ านวน 11  แห่ง   
   -  โบสถ์คริสต์   จ านวน   1  แห่ง  
   -  และมัสยิดส์  จ านวน   1  แห่ง 
 

8. การสาธารณูปการ 
 ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจ านวน   216 สาย   แยกเป็น 
   -   ถนนลาดยาง  จ านวน    54  สาย  
   -   ถนนคอนกรีต  จ านวน  158  สาย 

-  ถนนดิน,ลูกรัง,หินคลุก จ านวน     4  สาย 
 

9. สถาบันเศรษฐกิจและการเงิน 
 ในอ าเภอบ้านไผ่มีสถาบันทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นการเงนิเปน็จ านวนไม่น้อย ทั้งของภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการด าเนินงานของภาครัฐด้วย ซึง่ในปัจจุบนัมีสถาบันการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารตา่งๆ อยู่ 9 แห่ง  ในอ าเภอบ้านไผ่ ดังรายละเอียดดังตาราง 
 

                      ตารางแสดงรายชื่อธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ล าดับที ่ ชื่อธนาคาร จ านวน(แห่ง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ธนาคารธนชาต จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารออมสิน จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน)จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาบ้านไผ่ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 9 
 

 โดยรวมแล้วเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปัจจัยดา้นตา่งๆที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่เมืองของเทศบาล 
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10. การให้บรกิารของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
  1.  ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการ
แก่ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษาและพนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้มีหนังสือ วารสาร  บทความ  เอกสารทางด้านวิชาการ  ทางการบริหารด้าน ต่าง ๆ  
กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 
  1.2 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา  หาความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของทางราชการและข้าราชการ  
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา 
  1.3 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และเป็นศูนย์ข้อมูล    ของ
เทศบาลต่อไป 
                เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  และเป็นโครงการต่อเนื่องในการที่จะพัฒนา
ห้องสมุดให้มีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
 

  2. การบริการด้านการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีศูนย์บริการสาธารณสุข   เป็น

สถานที่บริการที่ให้บริการประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและยา
ส าหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะน าการวางแผนครอบครัว  การคุมก าเนิดและจ่ายยาเม็ด
คุมก าเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  และการควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหนะ       น าโรคมาสู่คนเช่น  
สุนัขบ้า  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เป็นต้น  

 

  3.  การจัดการขยะมูลฝอย   ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ     20 ตัน/

วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง  10   แห่ง ในเขตอ าเภอบ้านไผ่  ที่น ามาก าจัดอีกประมาณ  
20 ตัน/วัน  ซึ่งขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัดทั้งสิ้น 40  ตัน/วัน 
         เทศบาลฯ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย  จ านวน 10  คัน ประกอบด้วย รถขนขยะแบบอัดท้าย จ านวน  6  คัน  
แบบเปิดข้างเทท้าย  จ านวน 2 คัน  และแบบเปิดปิดอัพ  จ านวน 1 คัน รถขอเกี่ยว 1 คัน        
  รถที่ใช้ในการปฏิบัติก าจัดขยะมูลฝอย  มีจ านวน  5  คัน  ประกอบด้วย  รถแทรกเตอร์  1  คัน  รถแมค
โฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกน้ า  1  คัน  และเครื่องคัดแยกขยะ 1 เครื่อง 
 

 4.  การระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 
  ก.  การระบายน้ า   เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดสร้างท่อและรางระบายน้ า  เพื่อช่วยในระบบการ

ระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  เป็นระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพื่อลดการท่วมขังของน้ าเมื่อเวลา   ฝนตก  โดยที่
ถนนเจนจบทิศมีท่อระบายน้ ายาวที่สุดในเขตเทศบาล คือ ยาว  4,625.93 เมตร รองลงมาคือ   ถนนสุขาภิบาล  2  
ความยาวของท่อระบายน้ าในถนนนี้ยาว  3,070.97  เมตร   
 ข. ระบบบ าบัดน้ าเสีย   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้งบประมาณสนับสนุนในด้านการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน          5 ล้านบาท ซึ่ง
ได้ด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันเทศบาลได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียตามผลการศึกษาและออกแบบ ซึ่ง
ใช้งบประมาณ จ านวน 107,000,000 บาท 
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 5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย  มีพนักงานดับเพลิงจ านวน  25  คน  แบ่งเป็นพนักงาน

สามัญ  3  คน  ลูกจ้างประจ า 7 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  7  คน  พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน และมีรถยนต์ดับเพลิง  
3  คัน  มีรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  2  คัน  มีรถยนต์บรรทุกน้ า  4  คัน  มีรถกระเช้า 1 คัน เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิด
หาบหาม 1 เครื่อง เคร่ืองสูบน้ าขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแม่ข่าย 2 เครื่อง    วิทยุสื่อสารมือถือ 55 เครื่อง  น้ ายา
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 140 เครื่อง ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด  หน้ากากกันควันพิษ 8 ชุด 
และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจ านวน 351  คน 

 

 6. ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในเรื่องการบริการสาธารณะต่างๆ 

เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประชาชน งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และ   การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งสถานที่ตั้งของศูนย์บริการเทศบาลฯ
ได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณ ชั้นล่างของอาคารส านักงานเทศบาลฯ  
 

 7.  โรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฆ่าสุกร  การก าจัดน้ าเสีย  เป็นแบบ

บ่อผึ่ง   ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
 

 8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มี จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาด

เทศบาล  4    
 

         9.  บริการอินเตอร์เน็ตฟรี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด าเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน
โดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความต้องการสนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ ศึกษาหาความรู้ ข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยเปิดให้บริการฟรีในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ศูนย์บริการร่วม
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

11. สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

1. หมวดภาษีอากร (รายได้ที่จัดเก็บเอง) (รวม) 6,904,787.52  7,677,897.04 7,913,126.76 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 4,878,147.05  5,671,287.14 5,853,796.76 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี    280,933.47  239,558.10 233,016.00 

ภาษีป้าย 1,673,555.00  1,681,159.40 1,753,000.00 

อากรการฆ่าสัตว์     72,152.00  85,892.40 73,314.00 

อากรรังนกนางแอ่น - - - 

ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ - - - 

ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน - - - 

ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม) 2,891,443.05  3,226,353.30 4345,001.10 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์    122,838.00  148,164.00 127,101.00 

ค่าธรรมเนียมประทับตราการรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ - - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     6,571.75  6,469.90 8,972.50 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน           20.00  20.00 1,560.00 

ค่าธรรมเนียมจอกรถจักรยานยนต์และรถยนต์ - - - 

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร    29,220.30  12,164.40 41,619.60 

ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย - 1,913,091.00 2,552,508.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล     55,000.00  55,000.00 55,000.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย             หรือ
สะสมอาหาร - - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน - - - 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา - - - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร     28,440.00  25,650.00 23,430.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน     92,900.00  107,860.00 50,070.00 

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน     22,080.00  16,530.00 25,590.00 

ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ - - - 

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 (อบจ.) - - - 

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม - - - 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม - - - 

ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม - - - 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม - - - 

ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ - - - 

ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ - - - 

ค่าธรรมเนียมการแพทย์       7,000.00  7,600.00 7,470.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ - - - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     53,300.00  69,700.00 73,000.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย - - - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการรักษาความสะอาด - - - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน - 28,780.00 - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข - - - 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า - - - 

ค่าปรับการผิดสัญญา 12,393.00  46,164.00 592,885.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 

ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ - - - 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร - - - 

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย - - - 

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน - - - 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      2,560.00  1,880.00 2,540.00 

ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง      5,595.00  8,110.00 12,945.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่นๆ   2475605.00  779170.00 770,310.00 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   (รวม) 1,002,725.19  2,082,186.95 2,698,538.87 

ค่าเช่าท่ีดิน - - - 

ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี    512,420.00  1,423,575.00 1,265,430.00 

รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน - - - 

รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์ - - - 

เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น - - - 

ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ าไทย - - - 

รายได้จากทรัพย์สินย์อื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น    490305.19  658611.95 1,433,108.87 

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม)   774,338.41  949,901.42 104,6082.31 

เงินช่วยเหลือจากการประปา - - - 

เงินชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล   774,338.41  949,901.42 1,046,082.31 

เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม - - - 

เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (รวม) 1,244,428.00  999,043.00 1,185,960.00 

ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ - - - 

ค่าขายเศษของ - - - 

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ - - - 

ค่าขายแบบแปลน 1,029,300.00  565,100.00 203,500.00 

ค่าเขียนแบบแปลน - - - 

ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง     25,618.00  29,333.00 27,493.00 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร - - - 

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด - - - 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น    189,510.00  313,610.00 954,967.00 

6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้อปท.(รวม)  77,537,277.15  85,167,923.37 95,507,677.26 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% (อบจ.) - - - 

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)   11,413,669.86  12,813,044.33 13,798,842.24 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  45,348,123.03  50,304,639.93 56,225,399.38 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 410,481.580 397,045.44 1,223,695.66 

ภาษีสุรา     4,596,272.32  4,962,491.94 5,009,665.82 

ภาษีสรรพสามิต   11,077,731.49  8,917,454.85 10,945,382.41 

ภาษีการพนัน - - - 

ภาษียาสูบ - - - 

อากรประมง - - - 

ค่าภาคหลวงไม้ - - - 

ค่าภาคหลวงแร่         45,799.70  163,929.96 116,323.85 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     1,147,864.24  1,566,397.92 1,820,958.90 

รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ - - - 

ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล - - - 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน     3,197,335.00  6,042,919.00 6,287,409.00 

ค่าธรรมเนียมสนามบิน - - - 

ภาษีจัดสรรอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น - - - 

รวมรายรับท้ังสิ้น  90,354,999.32  100,103,305.08 112,696,386.30 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

7.  หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท    6,728,242.00  34,248,122.00 50,131,012.00 

เงินอุดหนุนท่ัวไป   36,728,242.00  34,248,122.00 50,131,012.00 

เงินอุดหนุนท่ัวไปอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น - - - 

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 127,083,241.32  134,351,427.08 162,827,398.30 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมา 

 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 

ปี 2555 ปี 2556 

     1.การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม        ใน
การด าเนินงาน 

7 8 

     2.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่      มี
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

33 35 

     3.การพัฒนาทนุมนษุย ์
 

43 69 

     4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน    ในทุก
ระบบ และส่งเสริม  สนับสนนุ  การจัดการศึกษาของโรงเรียน      ในเขต
เทศบาล 

17 30 

     5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

13 10 

     6.การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 

12 8 

     7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

41 48 

รวม 166 208 

 
 

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



1. ฝ่ายอ านวยการ (นบห.ทัว่ไป 7) 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง (นบห.การคลัง 7) 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นบห.ช่าง 7) 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)

 - งานการเจา้หน้าที่  - งานพสัดุและทรัพย์สิน  - งานวศิวกรรม  - งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม

 - งานศูนย์บริการร่วมและรับเร่ืองราวร้องทุกข์  - งานการเงินและบัญชี  - งานสถาปัตยกรรม  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข

2. ฝ่ายปกครอง (นบห.ทัว่ไป 7)  - งานสถิติการคลัง 2. ฝ่ายการโยธา (นบห.ช่าง 7)  - งานรักษาความสะอาด

 - งานทะเบียนราษฎร 2. ฝ่ายพัฒนารายได้ (นบห.การคลัง 7)  - งานสาธารณูปโภค 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)

 - งานบัตรประจ าตัวประชาชน  - งานพฒันารายได้  - งานสวนสาธารณะ  - งานส่งเสริมสุขภาพ

3.   ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นบห.ทัว่ไป 7)  - งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์  - งานศูนย์เคร่ืองจกัรกล  - งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

 - งานธรุการ  - งานแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพย์สิน  - งานจดัสถานทีแ่ละการไฟฟา้สาธารณะ  - งานสัตวแพทย์

 - งานสารบรรณ 3.  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นบห.ทัว่ไป 6) 3. ฝ่ายช่างสุขาภบิาล (นบห.ช่างสุขาภบิาล 6) 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นบห.ทัว่ไป 7)

4. ฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ (นบห.ทัว่ไป7)  - งานธรุการ  - งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู  - งานธรุการ  

 - งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  - งานการเงินและบัญชี  - งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน  าเสีย

 - งานรักษาความสงบ 4. ฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 4. งานธรุการ

(นบห.การคลัง 6)

 - งานแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

 - งานบริการข้อมูลแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นบห.ทัว่ไป 7) 1.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นบห.ศึกษา 7) 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์(นบห.สวัสดิการสังคม 7)

 - งานวเิคราะหน์โยบายและแผน     (นบห.ศึกษา 6)  -  งานการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย  - งานสังคมสงเคราะห์

 - งานจดัท างบประมาณ  - งานแผนงานโครงการ  - งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  (นบห.สวัสดิการสังคม 6)

 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นบห.ทัว่ไป 7)  - งานระบบสารสนเทศ  - งานกฬีาและนันทนาการ  - งานพฒันาชุมชน

 - งานบริการและเผยแพร่วชิาการ  - งานงบประมาณ  - งานกจิการศาสนา  - งานส่งเสริมและสวสัดิการสังคม

 - งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  - งานธรุการ  - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวฒันธรรม 3. งานธรุการ

3. งานนิติการ 2. ฝ่ายบริหารการศึกษา 4. โรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่

4. งานธรุการ    (นบห. ศึกษา 6) 5. โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธติ)

 - งานการเจา้หน้าที่ 6. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 1

 - งานการศึกษาปฐมวยั 7. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 2

 - งานโรงเรียน 8. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3
 - งานกจิการนักเรียน 9. หน่วยศึกษานิเทศก์

2-6

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  8)

กองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา  8)(นักบริหารงานทัว่ไป  8)

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

(นักบริหารงานทัว่ไป 8) (นักบริหารงานการคลัง  8) (นักบริหารงานช่าง  8) (นักบริหารงานสาธารณสุข  8)

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานเทศบาล  8) (นักบริหารงานเทศบาล  7)

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง

แผนภมูิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง   3  ป ี  (2556-2558)

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล 9)

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 - งานตรวจสอบภายใน  3-5/6ว

กองวิชาการและแผนงาน



 

ส่วนท่ี 3 
ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาในปี 2557 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้น าแผนงาน/
โครงการ ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
 

 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ  โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       โดยน าเสนอ  
ดังนี้ 
 การประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ปี 2557  ที่ผ่านมา  เป็นการประเมินผลและสรุปผลการ
พัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 3.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ โดยด าเนินการดังนี้ 
       เปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับคิดเป็น  ร้อยละ
และงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ที่ด าเนินการ              

                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวน
โครงการ
ในแผน 
พัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

และ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา 
(บาท) 

จ านวน
งบประมาณตาม

เทศบัญญัต ิ
(บาท) 

ร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

10 5 50 525,000 400,000 76.19 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

43 15 34.88 56,033,400 13,997,380 24.98 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 55 26 47.27 26,707,800 23,674,380 88.64 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระบบ และ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล   

19 8 42.11 4,102,800 2,868,600 69.92 

5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 10 4 40 1,240,000 800,000 64.52 
6. การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 1 16.67 1,782,000 540,000 30.30 

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 37 15 40.54 12,907,700 4,936,500 38.24 

รวม 180 74 41.11 103,298,700 47,216,860 45.71 
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3.2   การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
        เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนของแต่ละแผนงาน/โครงการ

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มองว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน     บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่ได้ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  โดยน าเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนการด ารงชีวิต แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผน จ านวน  10 โครงการ  ด าเนินการ 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
50  ของโครงการทั้งหมด   

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงและ
การจัดท าผังเมือง  อย่างเหมาะสม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถ่ิน 
 3. รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี     เพื่อแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในด้าน ความเดือดร้อน โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่ รวมทั้งการสัญจรไปมา การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน 
อย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นอยู่แบบสงบ สังคมอยู่อย่างสุขกาย สบายใจ โดยได้
ด าเนินการบรรจุไว้ในแผน จ านวน  43  โครงการ  ด าเนินการ  15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของโครงการ
ทั้งหมด    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ยกระดับการศึกษา  ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู ้
 2. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการการให้บริการทางสาธารณสุข 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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             สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหา  ความรู้ การศึกษา  รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อก้าวสู้
สังคม แห่งการเรียนรู้ต่างๆ  และที่ขาดเสียไม่ได้ ที่ต้องดูแล และพัฒนาไปพร้อมๆกันคือสุขภาพอนามัย  ในทุกกลุ่ม 
อายุ ทุกช่วงวัย  และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี          ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีในชุมชนนั้นๆ  
โดยได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนจ านวน 55 โครงการ ด าเนินการ      26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของ
โครงการทั้งหมด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ  และส่งเสริม     
สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล   
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง
วัย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
                สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงาน ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบเพื่อส่งเสริม 
การศึกษา  การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น   พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา  ช่วยเหลือ ดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส
ทางการเรียน  โดยได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนจ านวน 19 โครงการ ด าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.11 
ของโครงการทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และรายได ้
 2. พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล 
            สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงานยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน  เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และรายได้ของ
ประชาชน  ช่วยเหลือ คุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส  โดยได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนจ านวน 
10 โครงการ ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสทิธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทัว่ถึง 
               สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงาน ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อ พฒันา เพิ่มประสิทธิภาพในการ  ให้บริหารแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ รวมทั้งพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งไปยังประชาชน
ทันสมัยและทั่วถึง โดยได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนจ านวน 6 โครงการ ด าเนินการ        1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ของโครงการทั้งหมด    
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ     ภาค
ประชาชน 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม            หลักธรรมาภิ
บาล  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้
ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนจ านวน 37 โครงการ ด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 ของโครงการทั้งหมด  
 
   

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

 
 



ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
       เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลฯดังนี้ 
 

1.1 วิสยัทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
“  เมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล  บรกิารประทับใจ  ก้าวไกลสู่อาเซยีน ” 

 

       1.2  พันธกิจ  ( MISSION ) 

1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของบ้านเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้ 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 

7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

8. ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 

 

     1.3 วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น  (Objective)   
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลุม 
2. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่พอเพียง ความ
ยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
ระดับ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน                                                                                               
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปิดโอกาสด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  ส่งเสริม ศาสนา 
ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และห่างไกล    ยา
เสพติด  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

7. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 

8. ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 
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       1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ใช้เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นในการระดมสมองจากภาคประชาชนภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนารวมทั้งกิจกรรม 
โครงการที่เป็นความต้องการ และเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน โดยได้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
 

      1.5  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (Strategic Issue)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเทศบาลเมืองบา้นไผสู่่ความเปน็เมืองน่าอยู่ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทบัใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สง่เสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน   
 

    1.6  แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
            1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
                1.1  การพัฒนาวินยั  ความสามคัคี และคุณธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
                1.2  การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี 
  1.3  การสนบัสนนุและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตอ่การยังชีพที่พอเพียง 
  1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มปีระสทิธภิาพ 
  1.5  การยกระดับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
  1.6  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการอย่างยั่งยนื ทั่วถึง และทนัสมัย 
  1.7  การเป็นเมืองต้นแบบด้านผังเมืองที่ดี 
  1.8  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
            2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.1  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการปฏิบัติงานพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชน 
 2.2  ส่งเสริมและพฒันาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
                   2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
                   2.4  ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
             3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์    

 3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 
    3.2  ปรับปรุงสถานที่การให้บริการ 
                  3.3  การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ 
  3.4  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน 
              4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน   
                 4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                 4.2  ส่งเสริม พัฒนาและยกระดบัคุณภาพสนิค้าและบริการ 
  4.3  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสงัคม 
  4.5  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
  4.6  การเสริมสร้างความมั่นคง 
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2.  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม        พ.ศ. 2557 นั้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่งส าคัญที่สุดในการ
แถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพื่อจะแจ้งกับประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตลอดถึงผู้น าชุมชนและ
ประธานชุมชนทุกท่าน  ได้รับทราบว่าในการ     เข้ามาท าหน้าที่บริหารงานของกระผมและทีมบริหารเพื่อบ้านเกิด
เมืองนอน ซึ่งประกอบด้วย  

1. นายจิระบูรณ์   ปัญญารัตนวงศ์    เป็นรองนายกเทศมนตรี 
2. นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เป็นรองนายกเทศมนตรี 
3. นายนริศ  อินทรก าแหง  เป็นรองนายกเทศมนตรี 
4. นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย์  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายปรีชา  มุกน าพร  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวปวริศา โรจน์ภัทรภาษิต  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี 

 การเข้ามาบริหารงานในครั้งนี้เป็นการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ และ   ด้านการ
บริหารงานส าหรับให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความพร้อม กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ ความ
ตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน 
 รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประชาคม
อาเซียนดังกล่าว  ดังนั้น  เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้มี
ความพร้อมทุกด้าน  อาทิ  การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปิดโอกาสทางการศึกษา      การอนุรักษ์และการ
ตระหนักในการใช้ทรัพยากร การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสิทธิและ
ความยุติธรรมในสังคม รวมถึงการรักษาและการเผยแพร่เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอาเซียน ฯลฯ  เป็นต้น 
 กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีความพร้อมและ
สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และสามารถท าให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีความสุขทั้ง
กาย ใจ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ที่จะได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้ประกาศไว้ใน
การรณรงค์เลือกตั้งที่ผ่านมา  โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้จริงตามที่
กล่าวไว้  บัดนี้  กระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะน าเสนอนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยผ่านทางท่าน
ประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
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และผู้น าชุมชน  พี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน  ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการ
ท างานของกระผมในโอกาสต่อไปตามล าดับ   ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน   องค์กรภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง
ประชาชน 
  1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก      ธรรมาภิ
บาล  (Good  Governance) โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  6  ประการ 
ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และ    หลักความ
คุ้มค่า  มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจ        ต่อประชาชน
ผู้รับบริการ  ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            หรือธรรมาภิบาล ให้
เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ  
ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
  1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยจะให้
ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับ       ความต้องการและ
สภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ 
  1.4 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจร         ทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก  รวดเร็ว  
 

 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มี
มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดม  ความ
คิดเห็นและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมใน
การรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย
อย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพื่อไว้เก็บกักน้ าเพื่อใช้           ในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย         จัด
ระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
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  2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการ
สร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและ       การด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
  3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดย
การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้
คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกัน     การเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที 
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้ 
  3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน  สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและสถานที่ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วย
ความรวดเร็ว 
 

 4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้        ด้านวิชาการ 
  4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้  รวมถึงเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร  การรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากข้ึน 
  4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของ
บุคลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
เชื่อมโยงระหว่างบ้าน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน     ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
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  4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
  4.5 ท านุบ ารุงศาสนา  วัดวาอาราม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อให้ศาสนสถาน     แต่ละ
แห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน     โดยจะ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  ท านุบ ารุงโบราณสถานต่าง ๆ  
  4.6 ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้      ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสู่ลูกหลาน 
 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและ
บริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ 
ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้  
  5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตร
ประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลาย
ของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและ          การป้องกันโรค 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ        ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญ ก็คือ 
ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ      ของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     โดย
การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์     สร้าง
แรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การ
ช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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  6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้    ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะให้
เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วย
กฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย            เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี  
 

 นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามที่กระผมได้แถลงมา ทั้งหมด  6 ด้าน นั้น 
กระผมและคณะผู้บริหารได้วางแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงของปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่สามารถจะแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความเจริญมากขึ้นจากปัจจุบัน 
กระผมขอให้ค ามั่นว่าจะเร่งด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ให้เกิดผลส าเร็จโดยจะจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
คุ้มค่าในการด าเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน        ที่ชัดเจน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม จะ
ให้ความส าคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน  เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน  เสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เทศบาล     เมืองบ้านไผ่ เป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได้กล่าวไว้  
ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพื่ อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
จริงจัง ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 6 ข้อนั้น 
จึงมีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลัง        ที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลง
ต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล าบากนัก  ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความ
เข้าใจในภารกิจ  ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วน      ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่
ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจาก
ภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่าง ๆ           ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่น้องประชาชน เป็นต้น 
 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้  เกิดเป็น
รูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กล่าวคือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ของ
เราจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา      เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความอยู่ดี ผู้คน    มีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรา     และในโอกาสนี้กระผมและทีมเพื่อบ้าน
เกิดเมืองนอน  ขอท างานเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองน่าอยู่  
แหล่งเรียนรู้  คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”  
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3.  กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น     
     ประจ าปี 2558-2560 
 
วิสัยทัศน 

“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศนอยางสมดุล เทาเทียม และยั่งยืน” 
  
พันธกิจ  

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชพี มีคุณธรรม และจริยธรรม  
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล  
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ  

และการทองเที่ยว  
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยนื  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน

ที่เปนเอกลักษณทองถ่ิน  
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน  
  ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื  
 
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 25 แนวทางการพฒันา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย 8 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม  
  1.2 พัฒนา สงเสริม และ สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  
  1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ  
  1.4 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวฒันธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน  
  1.5 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีทัง้รางกายและจิตใจอยางทั่วถึง  
  1.6 พัฒนาความรแูละทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
  1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร  
  1.8 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพื่อออกก าลังกาย  
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  2.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ     โดยมี
การวางผังเมือง การปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม  
  2.2 พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน  
  2.3 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผอนหยอนใจ  
  2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข ายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  
  2.5 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
  2.6 สงเสริม และสนบัสนนุใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  3.1 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน  
  3.2 สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา  
  3.3 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในการประกอบ
อาชีพ 

3.4 พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
  3.5 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได  
  3.6 พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชน 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้  
  4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวด ลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน  
  4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพืน้ที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ าล าธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ  
  4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ าแหลงน้ าใตดินและการบริหารจัดการน้ าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม  
  4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสยี  

4.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถ่ิน   

4.  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กลมุจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธ)ุ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด    โดย

จังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน       รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน      มาจาก ขอนแกน, 
สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 
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กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา  
 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันส าปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล” เปาหมายการพัฒนา     เพื่อกาวไปสูวิสัย
ทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดก าหนดเปาหมายหลัก  ในการพัฒนากลุมจังหวัด
ไวดังนี้  
  1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

2) เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
5.   สภาพปัญหาของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
       ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

  สภาพปัญหา 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ปัญหาการระบายน้ า ระบบการระบายน้ าและการวางท่อระบายน้ าของเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน  
เกิดปัญหาการระบายน้ าไม่ทัน เมื่อฝนตกในช่วงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของท่อระบายน้ าโดยทั่วไป  ในการ
ก่อสร้างถนนของเทศบาลบางแห่งระดับของถนนและท่อระบายน้ าสูงกว่าระดับของพื้นดินโดยทั่วไปของประชาชนที่ใช้
ปลูกบ้านเรือน  ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถระบายน้ าออกจากบ้านเรือนได้  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ซึ่ง
สภาพดังกล่าวของถนนได้กลายเป็นท านบและฝายกั้นน้ าซึ่งเป็นสาเหตุ    ท าให้น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเป็นเพราะการก่อสร้างระบบระบายน้ ายังไม่เสร็จสมบูรณ์     ทั้งระบบ 

  ปัญหาถนนและท่อระบายน้ า ผิวจราจร ไม่ได้มาตรฐาน ถนนสายหลักโดยทั่วไปมีสภาพของถนน
ตามซอยต่าง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไม่สะดวกในการสัญจรไป – มา และส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า ถนนบางสาย
ผิวการจราจรขุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ และบางแห่งมีสภาพเป็นถนนลูกรังและดินทราย        การเชื่อมต่อของท่อระบาย
น้ ายังไม่สมบูรณ์เพราะถนนบางสายมีท่อระบายน้ า  บางสายไม่มีท่อระบายน้ า     ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
เพราะการระบายน้ าและการไหลเวียนของน้ าไม่สะดวก และมีการอุดตันของท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน
และช ารุดเสียหาย 

 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่
ทั่วถึง  ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอตามถนน ตรอก ซอย บางแห่งจะมืดมาก และมีกิ่งโคมไฟที่ช ารุดเสียหาย  ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขซ่อมแซม  ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ ในปัจจุบันการให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลยังไมท่ั่วถึง  ยังมี
บางส่วนของชุมชนยงัไม่มนี้ าประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ในช่วงฤดูร้อนจะเดือดร้อนมาก  เพราะขาดแคลนน้ า  
เช่น  ชุมชนสมประสงค์พัฒนา  ชุมชนจัดสรร 
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  ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตเทศบาล เนื่องจากในช่วงหน้าฝนได้มีปริมาณน้ ามาก    การตื้น
เขินของล าห้วย หนอง บึง ต่างๆ ท าให้เกิดการระบายน้ าไม่ได้สะดวกและท าให้ปริมาณน้ าแห้งขอด  อย่างรวดเร็วหลัง
น้ าลด  ท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  

 

2. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ปัญหาเรื่องถังขยะไม่เพียงพอ  มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่  เพราะไม่มีถังขยะ  ประชาชนได้น าขยะมา
กองตามพื้นดิน  ท าให้เศษขยะปลิวกระจายทั่วไป  ถังขยะที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีขนาดเล็ก ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะในแต่ละวัน  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ขยะล้นถังมากองที่พื้นดิน  ท าให้ขยะ  ปลิวกระจายเต็มพื้นดิน
และสกปรก 

  ปัญหาเรื่องขยะตกค้าง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ บางส่วนรถ
ขยะเข้าไปไม่ได้  ท าให้มีขยะตกค้าง  บางแห่งรถเก็บของเทศบาล ไม่เข้าไปเก็บทุกวัน ท าให้ขยะ   ล้นถัง หล่นลงตาม
พื้น ในขณะท างานเก็บขยะเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาล ไม่เก็บขยะที่หล่นอยู่ตามพื้นดิน    ให้หมด 

                   ปัญหาการขาดจิตส านึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบการยังขาดจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
การทิ้งขยะ การระบายน้ าเสียลงสู่ล าห้วยสาธารณะ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย       ของชุมชน 

  ปัญหาการระบายน้ าเสีย สภาพถนนตามตรอก ซอย ส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า          การ
ระบายน้ าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ตามร่องระบายน้ าที่เป็นดิน ซึ่งท าให้การระบายน้ าไม่ดีเท่าที่ควร    น้ าเสีย
จากบ้านเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซึ่งถ้าน้ าเสียดังกล่าวไม่สามารถระบายได้ จะท าให้เกิดน้ าขังและ  เป็นน้ าเสีย เน่า 
และส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก 

 ปัญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการท าอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายประเภทที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นปัญหาด้านมลภาวะ เช่น การท าฟาร์มสุกร โรงงานแป้งมัน   โรงสีข้าว โรงงานท า
ปลาร้า ปลาทู และโรงงานท าผลไม้ดอง โรงงานท าขนมจีน โรงงานเหล่านี้จะปล่อยน้ าเสียลงสู่   ล ารางระบายน้ า
สาธารณะ ท าให้น้ าเสียและมีกลิ่นเหม็น 

 

             3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

          ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ มีประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ จ านวนมากที่รายได้ไม่เพียงพอ    ต่อการ
เลี้ยงชีพยังมีผู้ว่างงาน และการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการส่งเสริมอาชีพ 
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนเหล่านี้  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหาร
จัดการของกลุ่มอาชีพ ไม่มีประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มไม่มีความเข็มแข็งอย่างเพียงพอ ขาดความโปร่งใสและความ
สามัคคี ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ได้จากการผลิตของชุมชนหรือสินค้า  OTOP  หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถ
ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมได้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางส่วนไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ท าให้มีปัญหาด้าน
การตลาด และแรงงานมีปัญหาในตลาดการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  เนื่องจากแรงงานขาดฝีมือและทักษะ 
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    ปัญหาขาดกองทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้  ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชน   ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน ว่างงาน จึงมีความต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุน         เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสหรือมีปัญหา แต่ขาดแหล่งเงินที่จะขอรับการสนับสนุน เพื่อเอามาจัดตั้ง
กองทุน เช่น กองทุนส่งเสริมอาชีพ กองทุนเพื่อการกู้ยืม ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

    ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญการกระจายรายได้
ให้กับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของ     ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างรายได้ที่มีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดมามากมาย   เช่น   กองทุนออมทรัพย์ 
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนส่งเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะห์ชุมชนกองทุนบ้านมั่นคง ซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นมา
จากการรวมตัวของคนในชุมชน แล้วตั้งเป็นเงินกองทุนหรือกองทุนที่มีหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุน เมื่อมีการจัดตั้ง
กองทุนต่าง ๆ ขึ้นมาและการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  ขึ้นมาบริหารกองทุน ซึ่งปัญหาที่พบคือการขาดความรู้
ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ด้านการบัญชี ด้านการแนะน าส่งเสริมอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
เกิดทักษะและความรู้ของประชาชน ในการ    ให้เงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอื่น ๆ เกิดการคอรัปชั่น 
ขาดความสามัคคีที่ส่งผลให้การบริหารเงินกองทุน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส  มีการน าเงินกองทุนไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นค าขอไว้ และกิจกรรมที่ลงทุนไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดอาชีพ  ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่คิดเฉพาะการเป็นผู้รับ
เงินจากกองทุนเพียงฝ่ายเดียว โดยคิดว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลา ขาดจิตส านึกในการใช้
เงินกองทุนอย่างถูกต้อง ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย์ ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพึ่งพาตนเองที่
พอเพียง เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปัญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เช่น ปัญหาด้านการ
ช าระหนี้คืนเงินกองทุน ปัญหาการว่างงาน การขาดอาชีพและรายได้ในโครงการนี้ เมื่อการบริหารโครงการ  ขาด
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างแน่นอนในอนาคต 

 

 4. ด้านการพัฒนาสังคม 

    ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลังกาย  ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา ส าหรับการ
ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆปัจจุบันภายในเขต
เทศบาลมีชุมชนหนาแน่นมากข้ึน โดยเฉพาะเน้นในหมู่เยาวชนที่ต้องการสถานที่ออกก าลังกายเพื่อลดปัญหาการมั่วสุม
ยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ที่ดินภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม
ส าหรับก่อสร้างสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและ   หายาก 

    ปัญหาประชาชนที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ  ไม่มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเองใช้พื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะบางแห่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว สร้างปัญหาใน
การจัดระเบียบชุมชนขาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปัญหาการให้บริการด้านต่าง ๆ  อาทิด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาด้านสาธารณสุขเป็นต้น ซึ่งเกิดจากปัญหา    ความยากจนและการอพยพเข้า
มาหางานท าในพื้นที่เขตเมือง 

   ปัญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน  สังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและค่านิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ท าให้หันมานิยมทางด้านวัตถุมาก
ขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใช้อย่างแพร่หลาย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการอบรมและสร้าง
จิตส านึกในการตระหนักถึงความเป็นคนไทย  ค่านิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรม     
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สังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการป้องกันที่เข็มแข็ง การปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 
หรือโลกไร้พรมแดน เยาวชนบางส่วนต้องออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

    ปัญหายาเสพติด ได้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้น       ทั้งผู้ติด
ยาเสพติดและผู้ขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ตกต่ าลง การขาดจิตส านึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม เกิดปัญหาการว่างงาน ค่านิยม ประชาชนยากจนลง หารายได้ไม่
เพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่ประชาชนบางกลุ่มท า
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่งปัญหาด้านนี้ยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ว่างใจ ประชาชนโดยทั่วไป
หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะต้องเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามกันต่อไป และสร้างจิตส านึกให้ได้ผล ส่วนสาเหตุ
ของปัญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ที่ท างาน 
เพื่อนชักจูง ผู้ค้ายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ หาทางออกไม่ได้เลยหันมา
พึ่งยาเสพติด 

    ปัญหาไข้เลือดออก เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่การป้องกันไม่ให้มียุงลายไม่สามารถท าได้ 
โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ าขัง กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและยุงชนิดต่างๆ ด้วย บ้านเรือนของประชาชนไม่มิดชิด 
ยุงสามารถเข้าไปในบ้านเรือนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนต่างๆ ปัญหาต่างๆ มักเกิดจากมีน้ าขังตามแหล่งต่างๆ 
ท าให้ยุงลายขยายจ านวนได้อย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายแก่ประชาชน ขาดการป้องกันอย่างถูกวิธี เช่น การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงและการพ่นยาฆ่ายุง 

 ปัญหาการขาดสถานที่อ่านหนังสือของชุมชน ตามชุมชนต่างๆ ไม่มีแหล่งความรู้ที่จะได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ และด้านต่าง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เป็นศูนย์รวมของประชาชน เพื่อใช้ในการพบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การอ่านหนังสือพิมพ์ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของทางราชการ การขาดงบประมาณ
จากหน่วยงานในการสนับสนุนในการก่อสร้างศาลากลางชุมชน 

         ปัญหาด้านการศึกษา ประชาชนบางส่วนตามชุมชนต่างๆ มีการศึกษาน้อยและไม่นิยม      ส่งบุตร
หลานให้มีการศึกษาสูงขึ้น เพราะยากจนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานให้มีการศึกษา       ในระดับสูงได้ 
ประชาชนที่มีการศึกษาน้อย ท าให้หางานท ายาก ขาดประสบการณ์ ความรู้และขาดทักษะฝีมือในการท างาน ขาด
สถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ล าบากทั้งต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการเดินทางมา
เรียน และรับ-ส่งบุตรหลาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการไม่เห็นความจ าเป็นด้านการศึกษา ท าให้บ้านเมืองขาดการ
พัฒนาที่ถูกต้อง ความยากจนและการว่างงาน ทัศนคติและค่านิยมของแต่ละครอบครัว การขาดแรงจูงใจด้าน
การศึกษา ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมในการเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาฝีมือทักษะที่มีคุณภาพในการท างาน จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

           ปัญหาประชาชนขาดการดูแลด้านการควบคุมการก่อสร้าง ประชาชนขาดความเข้าใจ     ใน
ระเบียบของทางราชการ โดยจะท าการต่อเติมอาคารบ้านเรือนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตของทางราชการ      ในการ
ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติม รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างและเป็นสาเหตุในการสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญให้กับบ้านข้างเคียง และไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากหน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์  ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคารการขาดความรู้ ความเข้าใจของประชาชน 
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5.  ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

          ปัญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทั้ง  
26  ชุมชน ได้มีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม และเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่ชุมชนมีปัญหาด้านการขาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการท างาน เช่น 
เครื่องใช้ส านักงาน  ศาลาอเนกประสงค์  ที่ท าการชุมชน หอกระจายข่าว และค่าตอบแทนในการท างาน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระเบียบฯ 

         ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามชุมชนต่าง ๆ จะมีการลักขโมย การงัดแงะ  ท า
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเฝ้าระวังทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนมากจะมาจากกลุ่มผู้ติดยาเสพติด 
และมีการเล่นการพนันตามชุมชนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพในเวลากลางคืนซึ่งปัญหานี้เกิด
จากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป การมั่วสุมเล่นการพนัน    ความยากจน และการว่างงานท า
ให้เกิดความอดยากและไม่มีเงินในการประทังชีวิต 
 

ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               ด้านคมนาคม 
โอกาส   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์สายส าคัญ คือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ พาดผ่านตัวเมือง 

และเป็นเส้นทางมีความสะดวกในการขับขี่ เนื่องจากจากเป็นถนนเมน ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นเส้นทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มศักยภาพ     ด้านการเป็นศูนย์กลาง
การค้า การบริการ การส่งออก และการขนส่งของจังหวัดได้ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์สามารถเชื่อมโยงกับอ าเภอ
ต่าง ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก  เช่น  ถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอบ้านไผ่ และอ าเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม  มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองค่อนข้างสูง ท าให้ประชาชน   เกิดความต้องการด้านคมนาคมมาก
ขึ้น และอยู่ไม่ห่างจากสนามบินจังหวัดขอนแก่นจนเกินไป 

ข้อจ ากัด  การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพื่ออ านวยความสะดวก ในการสัญจรไป
มาของประชาชนมีข้อจ ากัดด้านผังเมือง และชุมชนที่อยู่อาศัย งบประมาณและอัตราก าลังมีไม่เพียงพอ  ถนนช ารุด
บ่อย ต้องมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เป็นประจ า  ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่รักษากฎจราจร ขาดวินัยในการขับขี่ยานพาหนะ 

               ด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   
โอกาส  ปริมาณความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชน ที่

รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอ าเภอ  คือ  ส านักงานการประปา  ส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เป็นต้น ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบางพื้นที่ 

ข้อจ ากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีขั้นตอนการด าเนินการล่าช้า
เนื่องจากเป็นบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และมีหลายหน่วยงานด าเนินการยังมีปัญหาด้านการประสานงานและการ
วางแผนร่วมกันของหน่วยงาน ประชาชนบางส่วนยังไม่มีน้ าประปาใช้ การให้บริการ      ไม่สะดวก และไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนไม่
ทันท่วงที  ขาดแคลนแหล่งน้ าผิวดินส าหรับน้ าดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ าประปาเพราะในบางฤดูแหล่งน้ าดิบที่มีน้ าจะ
ลดลงมากและเหลือน้อย ไม่เพียงพอต่อระบบการผลิต ท าให้การบริการไม่สม่ าเสมอ 
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                  ด้านการสื่อสารคมนาคม 
   โอกาส   มีบริษัทที่ด าเนินเกี่ยวกับระบบการสื่อสารเช่น บริษัท ทศท. คอปอเรชั่น จ ากัด มหาชน 

และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน  ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น  รวมทั้งการขยายบริการของภาครัฐ  อ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การสื่อสาร   มีความพร้อม 

  ข้อจ ากัด  ความไม่คล่องตัวในการให้บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้บริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนมีน้อยไม่ครอบคลุม  ท าให้ประชาชนเดือดร้อน  ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร      การสื่อสารและการ
โทรคมนาคมของประเทศ มีข้อจ ากัด  เช่น  ข้อจ ากัดในเรื่องคู่สาย และสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม  อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการราคาแพง  การท าลายทรัพย์สินของกลุ่มคนร้าย         เช่น  ท าลายตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส  มีแหล่งน้ าเพื่อการกักเก็บน้ า และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ าจืด คือ หนองงิ้ว  สระ

สวรรค์  หนองลุมพุก  เป็นตน้  และแหล่งน้ าดบิเพื่อผลิตน้ าประปา  คือ  แก่งละว้า  มีแหลง่น้ าชลประทานทีส่ าคัญ  
คือ  อ่างเก็บน้ าชลประทาน หรอื แก่งละว้า  ฝายหนองนาวัว 

ข้อจ ากัด   ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แท้จริงลดลง  ดินเป็นดินร่วน  ปน
ทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  ท าให้การเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร และขาดความรู้ความเข้าใจ   ที่จะน า
หลักวิชาการด้านการเกษตรมาพัฒนา 

 

  สิ่งแวดล้อม 
โอกาส  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีจิตส านึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม    มากขึ้น  

และมีการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีไม่มาก  มีการวางแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล เพื่อป้องกันและบ าบัดฟื้นฟู แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้าน
เทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ มีความร่วมมือในการด าเนินการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ อบต .
ประชาชนมีความเข้าใจมากข้ึน ยังมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับปัญหาด้านขยะและแหล่งรองรับการพัฒนาระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

 ข้อจ ากัด  ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบ
ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ท ายากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การลงโทษ
ผู้กระท าความผิดด้านสิ่งแวดล้อมไม่เด็ดขาด การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาก ทั้ง
ด้านการปฏิบัติทั้งด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือจากผู้ประกอบการมีน้อย ในการแก้ไขปัญหาและผู้ประกอบการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส   มีการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภาครัฐมากขึ้น     ด้านการ

แปรรูปสินค้าเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  และการทอผ้าไหม  โรงงานยาสูบ  และสินค้าของที่ระลึกประเภทอาหาร  ชุมชน
มีการเคลื่อนไหวสูงต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  
การขนส่งสินค้า และถ่ายเทสินค้าได้ทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต์  ปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดกลาง 
และเล็ก มีมากขึ้น   

ข้อจ ากัด   การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่างๆ ยังไม่ดี มีปัญหาด้านคุณภาพและการตลาดรองรับ 
ขายสินค้าไม่ได้ขาดความยั่งยืน  กองทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ เกิดปัญหาด้านการบริหารขาดความเป็น
ธรรมและโปร่งใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการส่วนมากเป็น    นักลงทุนในท้องถิ่น  
อัตราการขยายตัวจึงไม่สูงมากนัก  รายได้เฉลี่ยของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง เศรษฐกิจระดับชุมชน  หรือการพัฒนาสินค้า        1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย 

 

                การเกษตรกรรม   
โอกาส  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะเป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็น

หลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และอ้อย ประชาชนยังมีการบริโภคสินค้าด้าน
การเกษตร  และสัตว์เลี้ยงเป็นส าคัญ มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และการประมง จ านวน        5  แห่ง  คือ  หนองงิ้ว  
สระสวรรค์  หนองลุมพุก  อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถ้าได้รับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บกัก
น้ าให้ดีจะท าให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได้ 

ข้อจ ากัด  พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปร
ผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง       มีอัตราการ
เสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ าท าให้การเกษตรไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่ างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐซึ่งมี
นักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถ   ใช้น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าได้ 

 เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในการผลิต  เนื่องจากส่วน
ใหญ่เกษตรกรยากจน  ใช้วิธีการผลิตแบบเดิม ท าให้การผลการผลิตต่ า คุณภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ไม่คุ้มกับการ
ลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภทอื่นแทน  เนื่องจากรายได้ดีกว่า  
และจะกลับมาท าการเกษตรเฉพาะในช่วงฤดูการท าการเกษตรเท่านั้น เกิดความ       ไม่แน่นอนมีการเคลื่อนย้ายบ่อย 

 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อย  ขาดการรวมกลุ่มท าให้     แต่ละ
ราย มีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ล าบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพของการผลิต  ความไม่
แน่นอนของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขา
ภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรใน         ภาคเกษตรบางส่วนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  ท าการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านที่ดิน       ที่ใช้ในการเกษตรกรรม  
รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่   มีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เกิดจาก
การกู้ยืมเพื่อการลงทุน 
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                  การอุตสาหกรรม 
 โอกาส   อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ยังสามารถเข้าไปส่งเสริม และ

พัฒนาได้  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไม่ขาดแคลน มีแรงงานจ านวนมาก และค่าจ้างไม่
แพง  การคมนาคมที่สามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟ  ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไม่แพงจนเกินไป  มีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่ 

 ข้อจ ากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน  และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน แรงงานมี
คุณภาพต่ าในด้านทักษะฝีมือ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย  การเคลื่อนย้ายสูง ขาดแคลน        นักลงทุนรายใหม่  
บทบาทการเมืองระดับชาติ  การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเท่าที่ควรได้   

 

                  การพาณิชยกรรม / การค้า 
 โอกาส  เป็นแหล่งรวมความต้องการและการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการในระดับอ าเภอ        การ

คมนาคมมีความสะดวก  ทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีแหล่งเงินทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะของภาครัฐ      เช่น  
ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ผู้ประกอบการ   พาณิชยกรรม / 
การค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการขายปลีก ย่อย   

ข้อจ ากัด   ตลาดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ายังไม่มี ไม่มีคลังสินค้าหรือศูนย์รวมสินค้า 
ประชาชนในภาคชนบทมีอ านาจการซื้อต่ า  แหล่งเงินทุนยังมีข้อจ ากัดในการปล่อยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  ขาด
ตลาดรองรับสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรในพื้นที่   

 

                  การท่องเที่ยว 
 โอกาส  มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ  รอยพระพุทธบาทหินลาด   ภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสนวนวารี  เป็นต้น  มีสินค้าของที่ระลึก  ประเภทอาหาร  คือ  กุนเชียง  
และผ้าไหม  การคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อื่น ๆ  ได้  มีเทศกาลท่องเที่ยวงานประเพณี
สงกรานต์  งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  งานประเพณีลอยกระทง   

 ข้อจ ากัด  ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง  ขาดศูนย์ให้บริการแนะน าการ
ท่องเที่ยวระดับอ าเภอ  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่ได้รับการบูรณะและฟื้นฟู  ขาดแหล่งท่องเที่ยว          ทาง
ธรรมชาติที่น่าสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่ า 

 

 ด้านสังคม 

 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ

ความสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมชนบทอยู่มาก  จะมีความเกื้อกูล  รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากรในวัย
แรงงานมาก และสามารถท างานได้เฉพาะในงานที่มีการใช้เทคโนโลยีต่ าเป็นส่วนมาก เพราะขาดฝีมือและทักษะ   
จ านวนประชากรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยู่ตามแนว
เส้นทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์   ชุมชนมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนรวมในการสร้างอาชีพและรายได้   
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 ข้อจ ากัด  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูง

แรงงานมีความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม     มีการเอา
รัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และยังมีการใช้แรงงานเด็ก  อาชีพในท้องถิ่นมีน้อยไม่เพีย งพอต่อความต้องการของ
ประชากรวัยแรงงาน  การด าเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการพัฒนาช้า 

 

 ด้านการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ

โรงเรียน รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพ  เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิม-    พระเกียรติ ที่
เปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพร้อมสูงทั้งด้านบุคลากร/อุปกรณ์การศึกษา ประชาชนมี
ความต้องการในการศึกษามากข้ึน ทั้งในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ  

 ข้อจ ากัด  อัตราการเรียนต่อในระดับภาคบังคับ 12 ปี ยังมีปัญหา รวมทั้งในระดับที่สูงขี้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ า  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงต่อ
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน      ให้ได้รับ
การศึกษาต่อ และมีค่านิยมส่งบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ออกไปใช้แรงงานแทน  นักเรียน  นักศึกษา  
บางส่วนมีปัญหาในระหว่างเรียน ท าให้ไม่สามารถอยู่ในระบบการเรียนได้ 

 

 ด้านการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล ตาม

โครงการ 30 บาท ยังมีความต้องการจ านวนมาก  ความต้องการในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค  
การอนามัยแม่และเด็ก  ยังมีความต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย  จากปัญหามลพิษของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น  ประชาชนส่วน
ใหญ่ที่มีรายได้น้อย  ยังต้องการทั้งการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกว่าภาคเอกชนเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า  
สามารถใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และต้องการแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัด
ขอนแก่นได้ 

 ข้อจ ากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไม่เพียงพอ  ภาคเอกชนมีการให้บริการ
ในราคาแพง    

 

 ด้านการเมืองการบริหาร 

                 นโยบายของรัฐ 
 โอกาส  เป็นอ าเภอที่ตั้งของจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาของภูมิภาค          ทั้ง

ทางด้านการคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนย์กลางการเงิน การบริการ การค้า การลงทุน แหล่งรวมสถาบัน การศึกษา  
ศูนย์กลางการประชุมสัมมนา ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ราชการ แหล่งวัตถุดิบ 
นโยบายการเปิดประตูสู่อินโดจีนผลของการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการพัฒนาอ าเภอบ้านไผ่ด้วย เช่น  โครงการ
ขยายช่องทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เป็นเส้นทางที่พาดผ่านอ าเภอบ้านไผ่  โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ทั้ง
ประเทศ  ซึ่งเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวเป็นเส้นทางพาดผ่านอ าเภอบ้านไผ่  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้า  OTOP  อย่างจริงจัง  ซึ่งอ าเภอบ้านไผ่ มี
สินค้าหลายอย่างที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้   
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 ข้อจ ากัด   การแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติยังไม่ปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน และต่อเนื่อง    การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร ข้าราชการขาด
ความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ        ยังเป็นข้อจ ากัดต่อ
ด าเนินงานเพื่อการสนองต่อในระดับนโยบาย  การถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจมาสู่ท้องถิ่น ขาดความชั ดเจน
ในทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่จะถูกถ่ายโอนไม่ให้ความร่วมมือ  ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นด้านการศึกษา นักลงทุนจาก
ภายในและภายนอกประเทศอยู่ในอัตราต่ า เพราะขาดสิ่งดึงดูดใจในการลงทุน  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพื่อท า
ความเข้าใจต่อนโยบายของประชาชนน้อย ท าให้ประชาชนขาดความเข้าใจในระดับนโยบาย  และการแปลงนโยบาย
ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ 

 

  ด้านการเมือง 
โอกาส   การกระจายอ านาจมาสู่ท้องถิ่น  ท าให้ท้องถิ่นมีภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าที่

งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ความส าคัญในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้นตามล าดับ นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีเจตนาแนวแน่ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตน 
ระดับความขัดแย้งทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะที่สามารถประนีประนอมได้   กลุ่มผลประโยชน์ เป็น
กลุ่มผลประโยชน์ในท้องถ่ินมากกว่าต่างถิ่น ประชาชนเร่ิมตื่นตัวด้านการเมืองสูงขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

 ข้อจ ากัด  การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนของนักการเมืองท้องถิ่น จะเน้นเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปัญหาของการพัฒนา
ในภาพรวม ระดับ อ าเภอ และ จังหวัด ระดับชาติลดลง  มีการเมืองระดับชาติ เข้ามาแทรกแซงระบบการเมืองท้องถิ่น 
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการผูกขาดของกลุ่มผลประโยชน์  
ความไม่โปร่งใส ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นและขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของ
นักการเมืองท้องถิ่นเอง 

 

                   ด้านโครงสร้างการบริหารของเทศบาล 
 จุดแข็ง  เป็นองค์การที่เป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการนิติบัญญัติ และบริหาร            มี

งบประมาณเพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการเป็นของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนา
ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว
กว่าระบบอื่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมก ากับ ดูแลและตรวจสอบของนักการเมืองท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด มีส่วนราชการในระดับอ าเภอที่คอยให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลและชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดีรวมทั้งในการประสานงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 จุดอ่อน  เกิดระบบพรรคพวกขึ้นในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความไม่
เป็นธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซึ่งน าไปสู่ปัญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปร่งใส        ขาดภาวะผู้น า
ตัวอย่าง การตรวจสอบเข้าไปไม่ทั่วถึง กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่นักการเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่
ในการบริหาร การสั่งการไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ไม่มีความเสมอภาค        มีความซับซ้อนในการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ มีการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกในการบริหารงานของเทศบาลใน
บางกรณี 
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                  ด้านกฎระเบยีบ   
 จุดแข็ง การปฏิบัติงานขององค์กรมีความชัดเจนภายใต้ขอบของกฎหมาย เป็นหลักประกัน

ข้อผิดพลาดให้กับข้าราชการที่ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ       ทาง
ราชการและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การบริหาร การปกครองมีความเป็นธรรม และท าให้   การพัฒนา
เป็นไปอย่างระเบียบ 

 จุดอ่อน  ขาดความยืดหยุ่น ระเบียบ กฎหมายมีช่องให้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได้ กฎระเบียบ
บางอย่างไม่ทันสมัยกับสภาพสังคมในปัจจุบันการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมีระเบียบกฎหมายหลายฉบับรองรับ
มากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอย่างมีความซับซ้อนและไม่เกื้อกูลต่อกัน  ในการปฏิบัติงานมีการยึดถือระเบียบมาก
เกินไปหรือไม่ก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 

                 ด้านบุคลากร 
 จุดแข็ง  มีบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีสถาบันการศึกษา    ที่

พร้อมที่จะให้การพัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากรขององค์กร บุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากอ าเภอ
บ้านไผ่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา  และที่อ าเภอบ้านไผ่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถ่ายโอนบุคลากรจากกการกระจายอ านาจ  เข้ามาสู่ ส่วนท้องถิ่น
มากข้ึน ตาม พ.ร.บ. ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จุดอ่อน   การขาดความรู้ความเข้าใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหน่วยงานของข้าราชการ 
และลูกจ้างของท้องถิ่น ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และขาดความกระตือรือร้น ขาดความสามัคคี  
ชอบท างานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ข้าราชการขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจ  
องค์กรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไม่มากเท่าที่ควร ข้าราชการบางส่วนขาดก าลังใจ  การพัฒนาความดีความชอบ
ไม่มีความเป็นธรรม ใช้ระบบผลประโยชน์และพรรคพวก ผลจากนโยบายของคณะผู้บริหารบางครั้งขาดความชั ดเจน 
จ าท าให้บุคลากรขาดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการสั่งการเพียงอย่างเดียว บุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก
ส่วนราชการอื่น ส่วนมากจะประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มี
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร และเป็นปัญหาต่อการถ่ายโอนของหน่วยงานเดิม ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่นมี
ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในบางต าแหน่ง  

 

  ด้านงบประมาณ/เงินอุดหนุน 
จุดแข็ง   เป็นองค์กรที่มี ก.ม. ให้มีการจัดหารายได้เป็นของตนเอง  มีการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาสู่ส่วนท้องถิ่น ท าให้มีการกระจายงบประมาณมาให้ ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย    ท าให้
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวสูงกว่าระบบอื่น ๆ ส่งผลให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้มากขึ้นด้วย  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรซึ่งสามารถระดมเงินงบประมาณเข้ามาในพื้นที่   ได้สูง มีการลงทุนของ
ภาคเอกชนพอสมควร มีการก ากับ ตรวจสอบ  การใช้จ่ายงบประมาณจากจังหวัด อ าเภอ และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายปี 2549  เทศบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

จุดอ่อน  กฎ ระเบียบการใช้งบประมาณท้องถิ่นมีช่องว่างท า ให้เกิดการทุจริตได้ ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรที่มีการจัดหา
รายได้เอง และมีก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดหามาได้เอง บางครั้งท าให้การใช้จ่ายประมาณไม่เกิดการประหยัด 
นโยบายในการบริหารด้านงบประมาณของผู้บริหารไม่ชัดเจน การใช้จ่ายงบประมาณบางประเภทไม่สอดคล้องและเอื้อ
ประโยชน์ต่อนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรขาดเอกภาพ  
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                 ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง   เทศบาลมีเคร่ืองมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานพอสมควร มีเคร่ืองมือเครื่องใช้

ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัตงิาน และการบริหารงาน  
จุดอ่อน   เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างมีประสิทธิภาพต่ าเนื่องจากการใช้งานมานาน งบประมาณ

ในการจัดซื้อ  ขาดการดูแล รักษา และการซ่อมบ ารุงที่ดี ขาดบุคลากรของหน่วยงานในการที่จะดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้   ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์มีมาก  รวมทั้งขั้นตอนในการ
ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้มีความยุ่งยากไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้องใช้ความเร่งด่วน รวดเร็ว 
ส าหรับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงผู้ใช้ขาดเทคนิคและความช านาญในการใช้ ขาดความเข้าใจในการบ ารุงดูแลรักษา 

 

  ด้านการประสานงาน 
 จุดแข็ง  เป็นเทศบาล ที่มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ดี และเป็นประโยชน์      ในการ

สนับสนุนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประชาชน  และส่วนราชการอื่นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะมีการประชุม
พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ทุกๆ เดือน ระหว่างส่วนราชการ และระหว่าง ชุมชนและผู้บริหารเทศบาล  
และเทศบาลได้เปิดบริการมีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชน 

 จุดอ่อน  การประสานงานของเทศบาลต้องผ่านไปยังอ าเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความล่าช้า การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

 

                ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 จุดแข็ง  ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร มีเครื่องทันสมัย ที่พร้อมจะสนับสนุนในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทศบาลมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตฟรี และห้องสมุด แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
 จุดอ่อน  การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีน้อย ข้อมูลไม่ชัดเจน  ไม่เป็น

ปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การน าข้อมูล  ไปใช้ประโยชน์
มีน้อย การกระจายข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ขาดบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

สภาพการณ์ปัจจุบัน    
 เป็นเทศบาลที่ตั้ งในอ าเภอและจังหวัดที่ เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม  เป็นแหล่งรวม

สถาบันการศึกษา เป็นศูนย์กลางการประชุม/สัมมนา ศูนย์รวมบริการการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ราชการ
การเงินและสถาบันการเงิน เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร แหล่งพลังงาน และวัฒนธรรมที่โดดเด่น  รวมทั้งเป็น
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอินโดจีน ซึ่งภาพรวมของผลพวงของการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ ส่งผลถึงการพัฒนาในระดับท้องถิ่นด้วย  มีอัตราการขยายตัวในด้านการพาณิชย์ การค้า การบริการ แต่ใน
ภาคอุตสาหกรรมมีน้อย ส่วนภาคการเกษตรในพื้นที่มีลักษณะลดลง  มีถนนสายส าคัญคือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ
พาดผ่านตัวเมืองจึงสะดวกต่อการเชื่อมโยงไปสู่อ าเภอและจังหวัดอ่ืน ทั้งในการเดินทางและขนส่งสินค้า ประชากรส่วน
ใหญ่รายได้ยังต่ า และมีความยากจน เป็นเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ระดับประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มากแห่งหนึ่ง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่แรงงานประเทศอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
สัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนไม่มาก  ประชาชนยังว่างงานอยู่มาก และค่าแรงต่ า 
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สรุปประเมินสถานการณ ์
ด้านการค้า การพาณิชย์และการบริการ มีเพิ่มขึ้นในเขตเมืองซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของการ  ซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ ในระดับอ าเภอ เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก รวมทั้งความ พร้อมในด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพร้อมด้านสถาบันการเงินที่จะมาสนับสนุนโครงสร้างด้าน
เศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรม มาสู่ภาคพานิชยกรรม 
และการบริการมากขึ้น เกิดจากปัจจัยด้านแรงงาน และปัจจัยด้านการผลิต               ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนของภาคเกษตรซึ่งการผลิตส่วนใหญ่ต้องพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของท้องถ่ินมากข้ึน และเข้าใจในระบบการปกครองท้องถ่ินเพิ่มข้ึนมาก 

 สภาพสังคมโดยทั่วไป มีการพัฒนามาสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น บางส่วนยังมีลักษณะ    เป็น
สังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ และ   ทางรถยนต์ 
จนบางแห่งหลายเป็นชุมชนแออัด เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีปัญหาด้านต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และการสาธารณสุข 

 

การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
 โอกาส   มีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         เป็น

อ าเภอด้านสุดท้ายก่อนเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญของภาคอีสาน คือ            ถนนมิตรภาพ 
และมีทางรถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผ่านตัวเมืองซึ่งท าให้สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ     ในภูมิภาคได้ เช่น 
จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ   ที่จะเอื้ออ านวยต่อการ
พัฒนาเทศบาล ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เป็นพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง  มี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหล่งน้ า และดิน มีพื้นที่ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาได้อีกมาก และราคาที่ดินไม่สูงมากนัก 
สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและ          การขยายตัวด้านการคมนาคม การลงทุน ระดับอ าเภอ  
จังหวัดและเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งคลังสินค้าการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ มีความพร้อมในด้านของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และพร้อมที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ผลพ่วงของการ
พัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็นจ านวนมาก 
การขนส่งสินค้าเข้าสู่จังหวัดท าได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการส่งต่อสู่จังหวัดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 ข้อจ ากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพื้นที่เพื่อสนับสนุนฐานการผลิต มีจ านวน         ไม่
แน่นอน และมีคุณภาพต่ า แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทางทักษะและฝีมือแรงงานต่ า ไม่
สามารถใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงมากได้  การเคลื่อนย้ายแรงงานสูงและบ่อยมาก ภาวะความเสี่ยงใน
การประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแน่นอนในการผลิตที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติ    การประกอบการมี
ข้อจ ากัดในคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า และมลพิษ ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ว่างงาน ความรู้น้อย และมีหนี้สิน การ
ส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม่มีตลาดศูนย์กลางในการซื้อ-ขาย ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนย์กลาง
ในตัวจังหวัดช่วยในการระบาย ซื้อ และ ขาย สินค้าเกษตรต่างๆ 
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ด้านองค์การและการบริหาร 
 จุดแข็ง  เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในภูมิภาค       และ

เมืองศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการ มีส่วนราชการในระดับอ าเภอ และจังหวัด
เป็นจ านวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน
ตามชุมชนต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบ         การบริหารงาน ที่เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นองค์กรที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา    ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปและมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จะเป็นและสามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดี ผู้บริหารท้องถิ่นจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งง่ายต่อการแก้ไขปัญหา 
และการให้บริการประชาชน 

 จุดอ่อน   เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจด้านการบริหาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลายด้าน การ
พัฒนาในบางด้าน เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านผังเมือง
และด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุ่มนี้บางส่วนยังมีทัศนคติที่ไม่พึ่งประสงค์อย่างแท้จริงที่จะ
ท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน     ที่รายได้ดีกว่า  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอย่างที่มีลักษณะ    เชิงขัดแย้งกับระดับนโยบาย ขาดการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การขาดภาวะตัวอย่างผู้น าที่ดี  มีความขัดแย้งในระบบการเมืองท้องถิ่น
และข้าราชการประจ า ส่งผลต่อการบริหารงาน ขาดความโปร่งใส       กลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท
และแทรกแซงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
  
 
 
 

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



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างครูฝึกน าเต้น สนับสนุนใหพ้นักงานทกุระดับ  -จัดจ้างครูฝึกน าเต้นแอโรบคิ 24,000        -  - 1คร้ัง/ พนักงานทกุระดับได้รับ ส านักปลัดฯ

แอโรบคิและลีลาศ ออกก าลังกายด้วยการ และลีลาศ โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน สัปดาห์ ประโยชน์จากการ

ตามโครงการสุขกาย สบายชีวี เต้นแอโรบคิ และลีลาศ ชั่วโมงละ 200 บาท/วนั ออกก าลังกาย

(Sport day)

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการจัด 10,000        -  - 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการ งานธรุการ

อ าเภอบา้นไผ่ ที่เปน็สาธารณประโยชน์แก่ กิจกรรมที่เปน็สาธารณประโยชน์ บริการด้านสาธารณะ ส านักปลัดฯ

ประชาชนทั่วไป ของกิ่งกาชาด อ าเภอบา้นไผ่ จากหน่วยงานของรัฐ
3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ า  - เพื่อเปน็การปฐมพยาบาล  - จัดซ้ือเตียงนอนแบบเหล็กขนาด 10,500       10,500        - จ านวน  - นักเรียนได้รับการ ร.ร.ท.2ฯ

หอ้งพยาบาล เบื้องต้น 3.5 ฟตุ จ านวน 3 หลัง ครุภณัฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศูนย2์
 - จัดซ้ือที่นอนขนาด 3.5 ฟตุ 4,500         4,500          - เมื่อเกิดอุบติัเหตุ

 - จัดซ้ือหมอนหนุน ผ้าปทูี่นอน 3,000         3,000         

พร้อมปลอกหมอนสีขาว

 - จัดซ้ือตู้ยา 3,000         3,000         

4 โครงการจัดหาเคร่ือง  - เพื่อจัดหาอุปกรณ์และสถานที่  - จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  - 166,650      - จ านวน  - มีอุปกรณ์และสถานที่ กองการศึกษา

ออกก าลังกายกลางแจ้ง ใหก้ับ ออกก าลังกายกลางแจ้งใหก้ับ กลางแจ้ง 6 ชุด ประกอบด้วย เคร่ืองออก ออกก าลังกายกลาง

ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อ เด็กนักเรียน นักศึกษาทั้งในและ 1. เคร่ืองบริหารหลัง สะโพก ไหล่ ก าลังกาย  - นักศึกษาทั้งในระบบ

การศึกษาขอนแก่น นอกระบบ เยาวชนและ 2. เคร่ืองบริหารข้อเข่า และนอกระบบ

ประชาชนทั่วไป 3. เคร่ืองดึงไหล่ เยาวชน และประชาชน

4. ลู่วิง่อเนกประสงค์ ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5. เคร่ืองบริหารแขนไหล่และ

หน้าทอ้ง

6. เคร่ืองบริหารสะโพก

5 โครงการสงเคราะห์ - เพื่อเปน็การช่วยเหลือผู้ประสบ - ประชาชนที่ได้รับความ 150,000     150,000     150,000     100% ของ - ประชาชนได้รับการ กองสวสัดิการฯ

เคร่ืองกันหนาวแก่ ภยัหนาว เดือดร้อนและประสบภยัพบิติั กลุ่มเปา้หมาย ช่วยเหลือได้ทนัตาม

ผู้ด้อยโอกาส - เพื่อเปน็การแบง่เบาภาระ และ หนาว ทั้ง 26 ชุมชน สถานการณ์อย่างเร่งด่วน

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ - เปน็การแบง่เบาภาระ

ประชาชน ของประชาชนในเบื้องต้น

6 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - จ านวน  26  ชุมชน 390,000     390,000     390,000     อสม.ทั้ง 26  - อสม. มีศักยภาพในการ กอง

 สนับสนุนการบริการ ด าเนินงานของ อสม. ชุมชน ท างานเชิงรุกในชุมชน สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ ปฏบิติังาน

ได้ครอบคลุม

และทั่วถึง

ทกุหลังคาเรือน

7 โครงการอุดหนุนบริจาค  - เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาค  - อุดหนุนเงินใหแ้ก่อ าเภอบา้นไผ่ 20,000       20,000       20,000        - อ.บา้นไผ่  -มีกองทนุในการจัด กอง

โลหติช่วยเหลือชีวติเพื่อน โลหติของอ าเภอบา้นไผ่ ตาม ในการจัดกิจกรรม มีงบประมาณ กิจกรรมบริจาคโลหติ สาธารณสุขฯ

มนุษย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด  ในการพฒันา ของอ าเภอบา้นไผ่

ที่ ขก 0218/1510 ลงวนัที่ 23 โครงการ

 มิถุนายน 2557 บริจาคโลหติ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการเงินอุดหนุน  - เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์  - อุดหนุนใหแ้ก่ศูนย์เฉลิม - 30,000       30,000       30,000        - อ.บา้นไผ่  - ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ กอง

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ และผู้ติดเชื้อ HIV ของอ าเภอ พระเกียรติ อ าเภอบา้นไผ่ มีงบประมาณ อ าเภอบา้นไผ่ มีกองทนุใน สาธารณสุขฯ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์ บา้นไผ่ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ในการพฒันา การช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์

ที่ ขก 0218/1252 ลงวนัที่ 27 และช่วยเหลือ และผู้ติดเชื้อ HIV ของอ าเภอ

 พฤษภาคม 2557 เกี่ยวกับงาน บา้นไผ่

โรคเอดส์

9 โครงการสาธารณสุขฯ  - เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศ  -ออกหน่วยบริการในชุมชน 100,000     100,000     100,000     ออกหน่วย  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ผสมผสานเชิงรุก บาลเมืองบา้นไผ่ เข้าถึงบริการ เขตเทศบาลทั้ง 26 ชุมชน ครอบคลุม เมืองบา้นไผ่ ได้รับบริการ สาธารณสุขฯ

 สาธารณสุขฯอย่างทั่วถึง ทั้ง 26 ชุมชน ด้านสาธารณสุขฯอย่างทั่วถึง

ครอบคลุม

10 โครงการ I SEE YOU  - เพื่อติดตามดูแลสุขภาพกลุ่ม  - ออกเยี่ยม/ดูแลผู้สูงอายุ 10,000       10,000       10,000       ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร  - กลุ่มเปา้หมายได้รับการ กอง

 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร หญิงหลังคลอด ผู้พกิาร หญิงหลังคลอด และ หญิงหลังคลอด ดูแลสุขภาพถึงบา้น สาธารณสุขฯ

และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล และผู้ด้อยโอกาส

เมืองบา้นไผ่ ทั้ง 26 ชุมชน  

ได้รับการดูแล

สุขภาพ/

เยี่ยมบา้น

11 โครงการรณรงค์ลดการใช้  - เพื่อใหผู้้ประกอบการค้าลดการ  - ผู้ประกอบการค้าและ 30,000       30,000       30,000       ผู้ประกอบการ  - ผู้ประกอบการค้าและ กอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

น้ ามันทอดซ้ า ใช้น้ ามันทอดซ้ าในการประกอบ ประชาชนที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า ใช้น้ ามันที่ ประชาชนทั่วไป  ไม่ใช้น้ ามัน สาธารณสุขฯ

ปรุงอาหาร ปลอดภยั ทอดซ้ าในการประกอบ

ได้มาตรฐาน ปรุงอาหาร

 - น าน้ ามันทอดซ้ าไปใช้

ประโยชน์ในการผลิต 

ไบโอดีเซล

12 เงินสมทบกองทนุ  - เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน  - กองทนุหลักประกัน 835,700     835,700     835,700     ประชาชนทกุกลุ่ม  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

หลักประกันสุขภาพ กองทนุหลักประกันสุขภาพ สุขภาพ จ านวน 1 กองทนุ จะได้รับบริการ เมืองบา้นไผ่ มีสุขภาวะที่ดี สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ด้านสุขภาพ

ครอบคลุม

และทั่วถึง

13 โครงการบา้นไผ่เมืองอาหาร  - เพื่อลดความเส่ียงอันเนื่อง  - สถานที่ปรุง ประกอบ จ าหน่าย 50,000        -  -  - ร้อยละของ  - สถานที่ปรุง ประกอบ กอง

สะอาด รสชาดอร่อย มาจากการบริโภคอาหารและ อาหาร ได้แก่ ร้านจ าหน่ายอาหาร ตัวอย่างอาหาร จ าหน่ายอาหาร มีการจัด สาธารณสุขฯ

เคร่ืองด่ืม แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ ที่ได้รับการสุ่ม บริการอาหารที่สะอาด 

 - ส่งเสริมการบริการอาหาร โรงอาหารในสถานศึกษา ตัวอย่างไม่พบ ปลอดภยั แก่ผู้บริโภค

ที่สะอาด ปลอดภยั การปนเปื้อน  - ลดความเส่ียงจากโรคที่เกิด

เชื้อโรคและ จากอาหารและน้ าเปน็ส่ือ

สารพษิ

 - จ านวนตัวอย่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

อาหารที่ได้รับ

การสุ่มตรวจ ณ 

สถานที่จ าหน่าย 

เพื่อตรวจสอบ

การปนเปื้อน

เชื้อโรคหรือสารพษิ

14 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 1. เพื่อใหเ้ด็กได้รับการดูแลสุขภาพ  - เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 60,000       60,000       60,000       เด็กที่มีภาวะ  - เด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์ กอง

มีพฒันาการสมวยั ตามวยั เมืองบา้นไผ่ทกุราย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ทพุโภชนาการ มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

2. เพื่อแก้ไขปญัหาภาวะ ลดลง  - เด็กมีพฒันาการสมวยั

ทพุโภชนาการในเด็ก

15 โครงกาการส่งเสริมและ 1. เพื่อใหค้นพกิารและญาติ  - คนพกิารในเขตเทศบาลเมือง 60,000       60,000       60,000       คนพกิารได้รับ  - คนพกิารช่วยเหลือ กอง

พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร ได้มีความรู้ในการดูแลคนพกิาร บา้นไผ่ทกุราย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) การดูแลสุขภาพ ตนเองได้ สาธารณสุขฯ

และทพุพลภาพ 2. เพื่อใหค้นพกิารและทพุพลภาพ ทกุราย

สามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้

อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ 1. เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภแ์ละ 1. หญิงต้ังครรภแ์ละหญิง 60,000       60,000       60,000       หญิงต้ังครรภ์  - หญิงต้ังครรภแ์ละหญิง กอง

และเด็กแบบบรูณาการ หญิงหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจ ใหน้มบตุรทกุราย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ฝากครรภ์ หลังคลอดมีสุขภาพดี สาธารณสุขฯ

ในการเล้ียงบตุรได้ถูกต้อง 2. ทารกแรกเกิดทกุราย ตามเกณฑ์  - ทารกแรกเกิดมีน้ าหนัก

2. เพื่อใหท้ารกมีสุขภาพสมบรูณ์ 100% ตามเกณฑ์ สุขภาพสมบรูณ์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แข็งแรง

17 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1. เพื่อลดอัตราการปว่ยด้วยโรค  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 120,000     120,000     120,000     อัตราการปว่ยด้วย  - ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

โรคไข้เลือดออกแบบ ไข้เลือดออก บา้นไผ่ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) โรคไข้เลือดออก  - อัตราการปว่ยด้วยโรค สาธารณสุขฯ

บรูณาการ 2. เพื่อใหเ้กิดการปอ้งกันและ ลดลงมากกวา่ ไข้เลือดออกลดลง

ควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบ ค่ามัธยฐาน

บรูณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้ง ย้อนหลัง 5 ปี

ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ

18 โครงการรณรงค์ ส่งเสริม  - เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักและ  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 150,000     150,000     150,000      - ประชาชน  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง

สุขภาพ ปอ้งกันและ เหน็ความส าคัญในการสร้างเสริม บา้นไผ่ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ออกก าลังกาย สมบรูณ์แข็งแรง สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรค สุขภาพ ปอ้งกันและควบคุมโรค เปน็ประจ า

 - เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ มากกวา่ 20 %

สมบรูณ์แข็งแรงทกุกลุ่มวยั  - ผู้ปว่ยด้วย

โรคติดต่อลดลง

19 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการดูแล  - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 120,000     120,000     120,000      - ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการดูแล กอง

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุแบบ สุขภาพทั่วถึงทกุราย บา้นไผ่ทกุราย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) กลุ่มสีแดงได้รับ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สาธารณสุขฯ

บรูณาการ  - เพื่อใหญ้าติ คนในชุมชน ได้มี การดูแลและรักษา จากบตุรหลานและหน่วยงาน

ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพทกุราย ที่เกี่ยวข้องทกุราย

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุอยู่ในสังคม

อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

20 โครงการตรวจคัดกรอง  - เพื่อใหผู้้หญิงได้มีความรู้  - ผู้หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป 60,000       60,000       60,000       หญิงอายุ 30 ปี  - อัตราการปว่ยด้วยโรค กอง

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง ความเข้าใจในการเฝ้าระวงัมะเร็ง ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ขึ้นไป ได้รับ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง- สาธารณสุขฯ

เต้านม ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรอง เต้านม ลดลง

 - เพื่อใหผู้้หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป มะเร็งปากมดลูก

ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ได้รับ และมะเร็งเต้านม 

การตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็ง อย่างน้อย

ปากมดลูก  ร้อยละ 20

21 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน  - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน  - เยาวชน ประชาชน ในเขต 280,000      280,000     280,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - เยาวชน ประชาชน กองสวสัดิการฯ

กีฬาในชุมชน ภายในชุมชน เทศบาลทั้ง 26 ชุมชน 100% ในชุมชนมีความสามัคคีและ

 - เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา สุขภาพแข็งแรง หา่งไกล

ยาเสพติด จากยาเสพติด

2,753,350 2,669,350 2,475,700รวมทัง้สิ้น

5-12



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที ่1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามคัคี และคุณธรรมส าหรับเดก็ เยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกฝังวนิัย คุณธรรม  - เพื่อปลูกฝังวนิัย คุณธรรม  - การอบรมวนิัย คุณธรรม ใหก้ับ 80,000       80,000      80,000      นักเรียน  - นักเรียนมีความ กองการศึกษา

ความสามัคคีใหแ้ก่นักเรียน ใหแ้ก่นักเรียน นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วม ประพฤติที่ดีขึ้น

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีความตระหนัก เมืองบา้นไผ่ จ านวน 100 คน กิจกรรม  - นักเรียนเกิดความ

ในเร่ืองความรู้รักสามัคคี ตระหนักในการเปน็
พลเมืองดีของสังคม

2 โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่  - เพื่อส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม  - การพจิารณาบคุคลต้นแบบในด้าน 80,000      80,000      80,000      บคุคลต้นแบบ  - สร้างขวญัก าลังใจให้ กองการศึกษา

เพื่อเปน็ต้นแบบใหก้ับเด็ก เยาวชน คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในเขตเทศบาล บคุคลที่ปฏบิติัดี
และประชาชน เมืองบา้นไผ่

3 โครงการปรองดองสมานฉันท์  - เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการสร้าง  - เกิดความปรองดองสมานฉันท์ 150,000      -  - มีผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัดฯ

เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ กิจกรรม เกิดความรัก สามัคคี 
บริหารราชการแผ่นดินและเปน็ ทั้ง 26 ชุมชน ไม่น้อยกวา่ รักพวกพอ้ง รักถิ่นเกิด 
ศูนย์กลางในการรับฟงัความคิดเหน็ ร้อยละ 80 ภายใต้ร่มพระบารมีของ
ของประชาชนที่มีต่อรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้า-
 - เพื่อสร้างจิตส านึกใหท้กุกลุ่ม อยู่หวัฯ
ทกุฝ่าย ใหม้ีความรัก สามัคคี

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลเมอืงบ้านไผ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที ่1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามคัคี และคุณธรรมส าหรับเดก็ เยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการเด็กไทยมีวนิัยใส่ใจ  -เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษา  -นักเรียน จ านวน 200 คน จากสถาบนั 30,000    -           -           จ านวน 200 คน  -เทศบาลเมืองบา้นไผ่ กอง
ส่ิงแวดล้อม บคุลากรและนักเรียน ร่วมกันรักษา การศึกษาต่างๆ ภายในเขตเทศบาล มีการบริหารจัดการ สาธารณสุขฯ

ความสะอาดและพฒันาภมูิทศัน์ เมืองบา้นไผ่ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
เสริมสร้างความเปน็ระเบยีบ เปน็อย่างดี มีความ
เรียบร้อยและความสง่างาม สะอาด เปน็ระเบยีบ
ของสถาบนัการศึกษาและบา้นเมือง เรียบร้อย เอื้อต่อการ
 -เพื่อปลูกจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดล้อม อยู่อาศัยและการด ารงชีพ
และสร้างวนิัยในการทิ้งขยะใหก้ับ  -สถาบนัการศึกษา 
เด็กและเยาวชน มีจิตส านึกรักษ์
 -เพื่อพฒันาเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ส่ิงแวดล้อมและมีวนิัย
ใหเ้ปน็เมืองสะอาด มีการบริหาร ในการทิ้งขยะ
จัดการส่ิงแวดล้อมทายกายภาพเปน็
อย่างดี มีความสะอาด เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและ
การด ารงชีพ

5 โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุและ เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอรมได้รับ จัดฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวน ลดอุบติัเหตุทางการจราจร ส านักปลัดฯ
เสริมสร้างวนิัยจราจร ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันอุบติัเหตุ เมืองบา้นไผ่  จ านวน 1 รุ่นๆละ อุบติัเหตุ ทางถนน งานรักษา

และการขับขี่รถจักรยายนต์ที่ปลอดภยั60 คน ด้านการ ความสงบ
จราจรลดลง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที ่1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามคัคี และคุณธรรมส าหรับเดก็ เยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้และ  - จัดอบรมส าหรับพนักงานเทศบาล 50,000       -  - พนักงาน บคุลากรภายในองค์กร ส านักปลัดฯ
แก่พนักงานและลูกจ้าง เข้าใจเกี่ยวกับวนิัยและจริยธรรม พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และครูเทศบาล ลูกจ้าง มีวนิัยคุณธรรมและ

บคุลการประพฤติตนอยู่ใน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น
ระเบยีบของข้าราชการ ประพฤติ จริยธรรม

  ตนอยู่ในศิลธรรมอันดี และเกิด ที่ดี
ความสามัคคีในหน่วยงาน

440,000 210,000 210,000รวมทัง้สิ้น
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