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 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
 ตามท่ี ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แถลงนโยบาย “การบริหาร
จัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่” ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งการ
บริหารงานมีความมุ่งหมายให้องค์กรมีคุณภาพและมีความพร้อม ทั้งด้านการบริหารงานส าหรับให้บริการ
ประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆให้มีความพร้อม กล่าวได้ว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจ ความตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้าโดยสรุปผลการด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายต่างๆ ประจ าปี พ.ศ.2560ได้ดังนี ้
 
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ  ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้
แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ  ซึ่งถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1.หลักนิติธรรม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551) และการให้บริการงานบัตรประชาชน ตาม พ.ร.บ.บัตร
ประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544) ให้เป็นไปตามหลักระเบียบ กฎหมาย และค านึงถึง
ความเป็นธรรม สะดวกรวดเร็ว  

2.หลักคุณธรรม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหลากหลายด้าน โดยมีการจัดท า
โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสิทธิภาพ , โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ,โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเงิน พัสดุ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาน มีความซื่อสัตย์ จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชน
ผู้รับบริการ 
 3.หลักความโปร่งใส เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการทุจริต (2559-2561)  และจัดอบรมให้ความรู้แก่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และประชาชน ในหลักสูตร การปูองกันการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์   
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4.หลักความมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองบ้านไผ่การจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ โดยการมีส่วนร่วม ใน
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมเสนอปัญหา จากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร 
สมาคมและประชาชนในเขตเทศบาล  
 5. หลักความรับผิดชอบ ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองบ้านไผ่เปิดโอกาสให้ชุมชน 
39 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ในการใช้หลัก 3Rs เพื่อเป็นการ
ตระหนัก เกิดความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง โดยจัดให้มีสายตรงนายกฯ  ทุกปัญหาต้องมีค าตอบมีเบอร์ตรงถึงท่านนายกฯโดยตรง  คือ 043 –
273996 และโครงการบริการเชิงรุก หน่วยทันใจ ถึงบ้านถึงใจประชาชน  โดยได้ออกท างานอย่างต่อเนื่องทุกวัน  
ผลการด าเนินการประชาชนมีความพอใจในการท างานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มากข้ึนและปัญหาการร้องเรียนก็
น้อยลง  

6.หลักความคุ้มค่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด พร้อมมีการประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ าปี 2560 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม โดยการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เพื่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการสาธารณะกับพ่ีน้องประชาชน 
 
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด   ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจ  ส่งเสริมให้เข้าร่วม
เป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ท้ังในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตาม
ตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในรูปแบบ การประชุม ประชาคม 
โครงการ กิจกรรม รวมถึงร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ  อาทิเช่น 

- การจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ โดยการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมเสนอ
ปัญหา จากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร สมาคม และประชาชนในเขตเทศบาล  

-โครงการประชุมประเดือนองค์กรภาคประชาชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น  

-มีการจัดประชุมผู้น าชุมชนร่วมวางแผน ร่วมเสนอปัญหาในการด าเนินงานโครงการต่างๆ การจัดโครงการ
เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น  งานสงกรานต์  งานลอยกระทง  งานแห่
เทียนเข้าพรรษา 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น มาร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล 
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-สถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีการจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี
การศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยจะให้ความส าคัญต่อ
การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง
ทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
ประชาชน โดยเริ่มจากการจัดประชาคมชุมชน  และการประชุมประเดือนองค์กรภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนได้มี
การระดมความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหากันในชุมชน  ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาปัญหาความต้องการของแต่
ละชุมชน โดยน า ปัญหาความต้องการของชุมชน เป็นตัวตั้งเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี และใช้เป็นกรอบในการจัดท า
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ซึ่งในการบริหารงบประมาณ  มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  โดย
ค านึงถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  พร้อมทั้งมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ  และมีการปรับแผนจัดหาพัสดุ /แผนการใช้จ่ายเงิน  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที  ทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมถึงสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนป ฏิบัติการประจ าปี เป็นกรอบในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 
1.4 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจร ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่   ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง  สะดวก  รวดเร็ว 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด าเนินการจัดท า รายการ The Voice of Banphai ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 16.30 น.   ทางหอกระจายข่าวไร้สาย โดยปี2560 ได้ขยายจุดเพิ่มอีก 15 จุด จากเดิมมี  43 จุด รวมเป็น 58 
จุด เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อทางเสียง ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน์ Facebook ที่ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างทันที เกิดการเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

การปรับปรุงและพัฒนาการ ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี  โดยมีจุดกระจายสัญญาณไร้สาย  ณ 
ศูนย์บริการร่วม(one stop service) และบริเวณโดยรอบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความต้องการสนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ต  ในการหาความรู้  ข้อมูล
ต่างๆและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่  ถนน  รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐานและมี
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล 
 
ผลการด าเนินงาน 
โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2560 

-รวมพ้ืนที่ถนน ค.ส.ล. 4,279.50 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ถนนลาดยาง  470 ตารางเมตร 
-รวมความยาวท่อระบายน้ า = 7,096 เมตร รวมงบประมาณ 19,331,000 บาท 
- มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

กิ่งโคมโซเดียม ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
- ขยายเขตไฟฟูา จ านวน  10 แห่ง รวมงบประมาณ 471,320.15 บาท 
- ขยายเขตประปา จ านวน 3 แห่ง รวมงบประมาณ 381,045 บาท 
 

2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพื่อไว้เก็บกักน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ท าการส ารวจแหล่งน้ าภายในเขตเทศบาลและจัดท าเป็นฐานข้อมูลมีดังนี้หนองงิ้ว ,
หนองน้ าหลังสถานีไผ่เก่า , หนองน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสียชุมชนบ้านเกิ้ง  , หนองน้ าในที่ว่าการอ าเภอ , หนองน้ าหนอง
แวงไร่ ,หนองลุมพุก ,หนองน้ าข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการตามระบบ  
และมีการจัดรถบรรทุกน้ าจ านวน  4  คัน เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับบรรทุกน้ าแจกจ่าย  กรณีประชาชนที่ขาดแคลน
น้ าเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีกรณีประชาชนที่ขาดแคลนน้ า 
  
2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่าน
ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาบ้านเมือง น่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล ของถนน
สายหลัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม ครอบคลุมทั้ง 39 ชุมชน  และด าเนินการ ขยายเครือข่ายชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่  โดยความสมัครใจของชุมชน จ านวน  4 ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนสมประสงค์พัฒนา  
ชุมชนบ้านข่าพัฒนา  ชุมชนศรีบุญเรือง  และชุมชนปอบิด   

ด าเนินการ จัดระเบียบจราจรทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อย่างต่อเนื่องโดยการตีเส้นก าหนด
ขอบเขตการตั้งวางจ าหน่ายสินค้าให้ร้านค้าต่างๆ   และด าเนินการ ทาสี ทางเท้า ขอบทาง ตามถนนสายต่างๆใน
เขตเทศบาลฯ และหน้าโรงเรียน 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด าเนินการจัดตั้ง สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จ ากัด  และมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข้งชุมชน มีการท างานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในอีกหลายโครงการ 
อาทิเช่น โครงการประชุมประจ าเดือนองค์กรภาคประชาชน ,โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน ,โครงการเรา
รักบ้านไผ่ ,โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้น า และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนทั้งนี้ เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยการสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหา
สังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน  และแต่งตั้งสมาชิก  อปพร.
เฝูาระวังปัญหาต่างๆรวมถึงเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน 
 
3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
- มีการบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งมีทั้งสิ้นดังนี้ 

  - กิ่งโคม ขนาด2 x 40 วัตต์ จ านวน 1,312 ชุด 
  -กิ่งโคมเมทัลฮาไลด์ ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
  - กิ่งโคมโซเดียม ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 297 ชุด 

-ติดตั้ง เสาล้มลุก บริเวณรอบวงเวียนหอนาฬิกา จ านวน 75 เสา  
-ตีเส้นแบ่งจองจราจร ถนนสุขาภิบาล2 , ถนนสมานบ ารุง , ถนนสมหวังสังวาล , ถนนอ ามาตย์ , ถนนทอง

ประเสริฐ , ถนนประพัทธ์พัฒนา และถนนสุขาภิบาล1 
 
3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน) มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 9 คน หมุนเวียนให้บริการ  ส าหรับ
การให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560 มีผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 573 ราย  
 
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเป็น
ธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  
ผู้พิการ อาทิเช่น 

-สนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ  ทั้งในด้านงบประมาณและวิชาการ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (กองสาธารณสุขฯ) 

-สนับสนุนกิจกรรมสูงวัยอย่างมีค่า ชราอย่างมีสุข อาทิ การปฏิบัติธรรมะตามวันส าคัญทางพุทธศาสนา
(กองสาธารณสุขฯ) 

-กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของกลุ่มสมาชิก ชมรม เป็นประจ าทุกเดือน(กองสาธารณสุขฯ) 
-ได้จัดท าโครงการ  I SEE YOU  ติดตามเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้พิการ 

ผู้ยากไร้ เป็นประจ าทุกสัปดาห์  ครอบคลุมทั้ง 39 ชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)   
กองสวัสดิการ 

-การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงคน
พิการได้รับการบริการอย่างเสมอภาคตลอดจนมีการจัดท าฐานข้อมูลคนพิการ 

-โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจน และผู้ด้อยโอกาสเพ่ือ 
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สามารถช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยและภัยพิบัติธรรมชาติอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนคน
ยากจนและด้อยโอกาส ได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถแบ่งเบาภาระ และเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อน
เบื้องต้นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน 

-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาให้ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน  
จ านวน  3   เดือนเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระครอบครัว 

-มอบกายอุปกรณ์แก่คนพิการ เป็นโครงการร่วมระหว่างเทศบาลกับ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ  เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกายอุปกรณ์ของครอบครัวที่มีคนพิการ   และ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการ
พัฒนาในด้านความเป็นอยู่ท าให้คนพิการสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเป็นปกติ 

-ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ(ร่วมมือกับศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพคนพิการ และศูนย์ฝึกอาชีพ
สตรีรัตนาภา) เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน  สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
สถานที่ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.สวนสาธารณะชุมชนโนนสว่าง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)   

2.ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนโนนสว่าง 
3.อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
4.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 

3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว 
 
ผลการด าเนินงาน 

จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  4 มุมเมือง  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ  แบบครบวงจร เพ่ิมความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  และตั้งหน่วย EMS กู้ชีพ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ โดยจัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  จ านวน 9 คนหมุนเวียนให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษา
และศูนย์การศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม  การประสานงาน  การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้สนับสนุนด้านงบประมาณ,บุคลากร และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัด

การศึกษาในระบบ  มีการสรรหาพนักงานครู เทศบาลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
วิชาเอกท่ีสถานศึกษาขาดแคลน 

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัด ให้มีศูนย์
ภาษาอาเซียน ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และการท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) เพ่ือร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่, มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยาบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนบ้านไผ่ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 
4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้  รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์  ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
1. เสียงไร้สาย 
2. หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ 
3. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
4. ปูายไฟวิ่งดิจิตอล 
5. Facebook 
6. เว็บไซต์ของเทศบาล 
7. ปูายประชาสัมพันธ์ 
8. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
9. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์  ค าร้องต่างๆของประชาชน ดังนี้ 
1. การประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ 
2. ศูนย์บริการร่วม 
3. ศูนย์ด ารงธรรม 
4. Facebook 
5. เว็บไซต์ของเทศบาล 
6. หน่วยทันใจ 
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7. หน่วยบริการเคลื่อนที ่ 
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของบุคลากร  
ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
เชื่อมโยงระหว่างบ้าน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน  ทั้งนี้มุ่งเน้น
ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาใน
การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
เช่นจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์  ห้องคอมพิวเตอร์  ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน   

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการน าพนักงานครูเทศบาลไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลใน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น อบรมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง และเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ และแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในเขตเทศบาล ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อุทยานแห่งชาติปุาหินงาม(ทุ่งกระเจียว) จ.ชัยภูมิ 

 
4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีศูนย์ภาษาอาเซียน  ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซี่ยน 

2. มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 
4.5 ท านุบ ารุงศาสนา  วัดวาอาราม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา  ท านุบ ารุงโบราณสถานต่าง ๆ 
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ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากับหน่วยงานอื่น  และชุมชนต่างๆ 

ในการท ากิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่นวันขึ้นปีใหม่  มีการท าพิธีท าบุญตักบาตร  , วันสงกรานต์ มี
การรดน้ าด าหัว ขอพรผู้สูงอายุ , วันเข้าพรรษา มีการทอดถวายเทียนและวันลอยกระทง เพ่ือขอขมาพระแม่คงคา 

 
4.6 ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดย
ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่
ลูกหลาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน( EU)  เพ่ือส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง และใช้ภาษาท้องถิ่น 
(อีสาน) และจัดท าปูายพหุภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอีสานและภาษาอังกฤษประกอบด้วย ปูายบอกทาง จ านวน 
8 ปูาย ปูายบอกชื่อถนน จ านวน 28 ปูาย ปูายหน้าส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ านวน 1 ปูาย รวมทั้งสิ้น
จ านวน 37 ปูาย 
 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ีมุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ 
ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ โดยได้ด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ซึ่งสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน  อาทิเช่น หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ส่งเสริมการจ าหน่าย หลักสูตรการท าดอกไม้จันทน์ส าหรับประชาชน และเยาวชน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการจากชุมชนโดยการจัดสรร พ้ืนที่บริเวณ
ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และยังมีการจัดพื้นที่การจ าหน่ายสินค้าชุมชน ในโอกาสต่างๆเช่น 
การรับรองการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงงานประเพณีต่างๆที่เทศบาลจัด 
 
5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการ
ออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ กองทุนต่างๆ ให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
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ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่นโครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการ เพื่อให้ประชาชนได้น าแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประชาชนรักการออมเพ่ืออนาคตมีจิตส านึกให้มีความประหยัดมีการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน
ในรูปแบบของกองทุนต่างๆเช่น กลุ่มออมทรัพย์วันละบาทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และการเสริมสร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โคเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยในปี 2560 สมาชิกผู้เลี้ยงโคได้มีการ
ขยายผลผลิตลูกโคเพ่ิมข้ึน จ านวน 8 ตัวและได้ส่งมอบให้กับสมาชิกรายใหม่ จ านวน 8 ตัวให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรวมจ านวนโคท่ีมีการส่งมอบแล้วทั้งสิ้น จ านวน 165 ตัว 
 
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุ่มภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ร่วมเจรจา ท า MOU กับเทศบาลต่างๆเพ่ือร่วมพัฒนาเมืองในหลากหลายด้าน โดย
เทศบาลที่ได้ท า MOU มีดังนี้ 
 (1) เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 (2) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 (3) เทศบาลต าบลหัวปลวก อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ส าหรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม เทศบาลการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็น
แหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงาน  และส่งเสริม การปลูกไผ่ในทุกชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของเมืองบ้านไผ่ 
และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
 
5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ ประสานความร่วมมือกับทาง กงสุลใหญ่จีนประจ าจังหวังขอนแก่น เพื่อพิจารณา 
คัดเลือกเทศบาลเมืองของประเทศจีนที่มีบริบทเหมาะสม และมีความพร้อม เพื่อสายสัมพันธ์เมืองคู่แฝดกับทาง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการ
ให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการ
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เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management) ซึ่งมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และ
เป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ  ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญ ก็
คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-ออกตรวจเฝูาระวังการใช้น้ ามันทอดซ้ าในร้านอาหารพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องพิษภัย

ของการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
-ออกหน่วยบริการรับซื้อน้ ามันทอดซ้ า ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับ

พิษภัยของน้ ามันทอดซ้ า 
-พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ทั้งในด้านการปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพกับโครงการออกหน่วยสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกและโครงการ I SEE YOU  
-ขยายเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ให้ครอบคลุมทุกชุมชนและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 

กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ เป็นต้น 
-ตรวจคัดกรอง/เฝูาระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  รวม 

5,776 คน  พร้อมให้ค าแนะน าด้านการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย  
 

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยการพัฒนาองค์
ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มข้ึน สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด าเนินการ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นประจ าทุกปี   รวมทั้ง กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ  และ
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 
6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจ
และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การ
ช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการวางระบบและพัฒนาระบบงานรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย

อย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อย่างต่อเนื่อง  มีการลดจ านวนเที่ยวการเก็บขนขยะมูล
ฝอย แต่มีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพ้ืนที่  โดยใช้หลักการ 3 Rsในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางในชุมชน ท าให้ปริมาณขยะที่จะไปก าจัดลดลงรวมทั้งมีการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมกับ 39 ชุมชน  ประสานความร่วมมือในการพัฒนารักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทก าจัดลูกน้ า การพัฒนาความสะอาดภายใน
ชุมชน 

ส่งเสริม/สนับสนุน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน รวมถึงจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ตามโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน (โดยสมัครใจ)  จ านวน 12 ชุมชน  สามารถเพ่ิมความ
ครอบคลุมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่น  ถนนภายในชุมชนสะอาด  ภูมิทัศน์โดยรวม
งดงามอีกท้ังด าเนินกิจกรรมชุมชนปลอดถัง รวม 6 ชุมชน ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชน
พ่ึงตนเอง  สามารถลดปริมาณขยะชุมชนและงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ   
 
6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณะให้
เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดพ้ืนที่เพ่ือรองรับประชาชนส าหรับท ากิจกรรมร่วมกันและออกก าลังกาย เช่น
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาล  , สวนสาธารณะชุมชนโนนสว่าง 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)  และยังมีการ
ส่งเสริมการปลูก ไผ่ในชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน  ตามโครงการ ไผ่แสนกอเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
 
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย 
ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
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ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ค าแนะน าแก่ร้านอาหารที่เปิดใหม่ให้มีการิติดตั้งบ่อดักไขมันหรือก าหนดมาตรการ

ในการจัดการปัญหาไขมันในร้านค้า ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2550 
เพ่ือควบคุมอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างใหม่ ให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน 

รณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ าและรณรงค์ให้ประชาชนน าน้ ามันทอดซ้ ามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล โดย
แนะน าไม่ให้ทิ้งลงท่อระบายน้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะโลกร้อน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดย
การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เปลี่ยนมาใช้วัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและพลาสติก โดยการอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องการปลูกกล้วยไทย ต้ายภัยภาวะโลกร้อน ประจ าปี 2560 

 
6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนและสุขภาวะท่ีดี 
 
ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด าเนินการออกตรวจประเมินด้านสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ 
พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนออกส ารวจและตรวจประเมินร้านอาหารประจ าปี พร้อมทั้ง
จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารประจ าปี 2558   ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ส่งเสริมกิจกรรมร้านอาหารปลอดภัย ประจ าปี 25 60 และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร  ส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหารทั้งในตลาดไนท์ และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจ าปี 2560  
 
 

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


