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 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําป พ.ศ. 2561 

 
 ตามท่ี ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบาย “การบริหาร
จัดการราชการทองถ่ินเทศบาลเมืองบานไผ” ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงได
กําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองบานไผไว รวม 6 ดาน ดังนี้ 
 1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
 2.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 3.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
 6.นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 
 
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ  ไดแก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามาประยุกตใช
แนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ  เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  
สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ  ซ่ึงถือ
เปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  ใหเกิดข้ึนในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
ผลการดําเนินงาน 
 1.หลักนิติธรรม เทศบาลเมืองบานไผ ปฏิบัติงานตางๆโดยยึด กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมถึงการ
ดําเนินการใหบริการตางๆ อาทิ การใหบริการงานทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และการใหบริการงานบัตรประชาชน ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.
2526 แกไขถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 ใหเปนไปตามหลักระเบียบ กฎหมาย และคํานึงถึงความเปนธรรม สะดวก
รวดเร็ว  

2.หลักคุณธรรม  เทศบาลเมืองบานไผ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในหลากหลายดาน โดยมีการจัดทํา
โครงการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสิทธิภาพ , โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ,โครงการอบรมใหความรู
ดานการเงิน พัสดุ เปนตน เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม มีความซ่ือสัตย จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ท้ังนี้เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอประชาชน
ผูรับบริการ 
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 3.หลักความโปรงใส เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต (2559-2561) และจัดอบรมใหความรูแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและประชาชน ในหลักสูตร การขัดกันแหงผลประโยชน และคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ  

4.หลักการมีสวนรวม เทศบาลเมืองบานไผการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ โดยการมีสวนรวม ใน
การรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมเสนอปญหา จากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุม 
องคกร สมาคมและประชาชนในเขตเทศบาล   มีการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน  ประจําป
งบประมาณ 2561 เปนประจําทุกเดือน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนได รวมเสนอความคิดเห็นแกไขปญหา ปรับปรุง 
กิจกรรมตางๆท่ีเทศบาลและประชาชนไดดําเนินการรวมกัน  เพ่ือสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมตางๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองบานไผเปดโอกาสใหชุมชน 
39 ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแตตนทาง กลางทาง ในการใชหลัก 3 Rs เพ่ือเปน
การตระหนัก เกิดความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เทศบาลเมืองบานไผใสใจตอปญหาสาธารณะของ
บานเมือง โดยจัดใหมีสายตรงนายกฯ  ทุกปญหาตองมีคําตอบมีเบอรตรงถึงทานนายกฯโดยตรง  คือ 043 –
273996 และโครงการบริการเชิงรุก หนวยทันใจ ถึงบานถึงใจประชาชน  โดยไดออกทํางานอยางตอเนื่องทุกวัน  
ผลการดําเนินการประชาชนมีความพอใจในการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผมากข้ึนและปญหาการรองเรียนก็
นอยลง  

6.หลักความคุมคา เทศบาลเมืองบานไผมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยสวนรวม โดยการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินท่ีมีอยูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
เพ่ือประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะกับพ่ีนองประชาชน 
 
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด   รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ  สงเสริมใหเขารวม
เปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและรวมติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน ท้ังในรูปแบบ การประชุม ประชาคม 
โครงการ กิจกรรม รวมถึงรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  อาทิเชน 

- การจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ โดยการมีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมเสนอ
ปญหา จากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุม องคกร สมาคม และประชาชนในเขตเทศบาล  

-โครงการประชุมประเดือนองคกรภาคประชาชน ทําใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการรวมคิด  รวม
ทํา รวมแกไขปญหา รวมพัฒนาเปนการสรางความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชนในทองถ่ิน  

-มีการจัดประชุมผูนําชุมชนรวมวางแผน รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานโครงการตางๆ การจัดโครงการ
เก่ียวกับงานประเพณีตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมดานการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เชน  งานสงกรานต  งานลอยกระทง  งานแห
เทียนเขาพรรษา 

-การแตงตั้งคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน มารวม
เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 

-สถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมีการจัดประชุม
ผูปกครองนักเรียนเพ่ือรับทราบนโยบายทางดานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กอนเปดภาคเรียนในแตละป
การศึกษาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  โดยจะใหความสําคัญตอ
การรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและท่ัวถึง
ทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน 
การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
ประชาชน โดยเริ่มจากการจัดประชาคมชุมชน  และการประชุมประจํา เดือนองคกรภาคประชาชนเพ่ือใหชุมชนได
มีการระดมความคิดเห็น รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหากันในชุมชน  ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาปญหาความตองการของ
แตละชุมชน โดยนําปญหาความตองการของชุมชนเปนตัวตั้งเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน และใชเปนกรอบในการ
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ซ่ึงในการบริหารงบประมาณ  มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  โดย
คํานึงถึงความเดือดรอนและความตองการของประชาชนเปนหลัก  พรอมท้ังมีการจัดทําแผนการใชจายเงินเพ่ือให
สอดคลองกับแผนการจัดหาพัสดุ  และมีการปรับแผนจัดหาพัสดุ /แผนการใชจายเงิน  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหประชาชนไดอยางทันทวงที  ท่ัวถึงและเปนธรรม รวมถึงสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป และแผนปฏิบัติการประจําป เปนกรอบในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบได  
 
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจร ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ   ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง  สะดวก  รวดเร็ว 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทํา รายการ The Voice of Banphai ออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร 
เวลา 16.30 น.   ทางหอกระจายขาวไรสาย โดยปจจุบันมีจํานวนท้ังหมด 58 จุด เพ่ือใหการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดวยสื่อทางเสียง ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน Facebook ท่ีประชาชนสามารถ
รับรูขอมูลตางๆ และแสดงความคิดเห็น รองเรียน รองทุกขไดอยางทันที เกิดการเขาไปแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 

การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายฟรี โดยมีจุดกระจายสัญญาณไรสาย ณ 
ศูนยบริการรวม( one stop service) ศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผและบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีมีความตองการสนใจท่ีจะใช
อินเตอรเน็ต  ในการหาความรู  ขอมูลตางๆและเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลไดตลอด 24 ชั่วโมง 

 
2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก  ถนน  รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐานและมี
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล 
 
ผลการดําเนินงาน 

(1)โครงการกอสรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 256 1  รวมพ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล.  685.00 ตารางเมตร  รวม
ความยาวทอระบายน้ํา 3,304 เมตร รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,288,000 บาท 
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(2)ขยายเขตไฟฟา จํานวน  7 โครงการ 
(3)ขยายเขตประปา จํานวน 6 โครงการ 
 

2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็นและ
ประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการ
รับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา
ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดทําการสํารวจแหลงน้ําภายในเขตเทศบาลและจัดทําเปนฐานขอมูลมีดังนี้หนองง้ิว ,
หนองน้ําหลังสถานีไผเกา , หนองน้ําบอบําบัดน้ําเสียชุมชนบานเก้ิง  , หนองน้ําในท่ีวาการอําเภอ , หนองน้ําหนอง
แวงไร ,หนองลุมพุก ,หนองน้ําขางโรงเรียนเทศบาลบานไผ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามระบบ  
และมีการจัดรถบรรทุกน้ําจํานวน  4  คัน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับบรรทุกน้ําแจกจาย  กรณีประชาชนท่ีขาดแคลน
น้ําเพ่ือสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาไดอยางทันทวงทีกรณีประชาชนท่ีขาดแคลนน้ํา 
  
2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายาน
ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือใหสอดคลอง
กับการพัฒนาบานเมือง นาอยู ชุมชนนามอง 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดพัฒนาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล ของถนน
สายหลักและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม ครอบคลุมท้ัง 39 ชุมชน และดําเนินการขยายเครือขายชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดลอมแนวใหม  โดยความสมัครใจของชุมชน จํานวน 4 ชุมชน  ไดแก  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  
ชุมชนบานขาพัฒนา  ชุมชนศรีบุญเรือง  และชุมชนปอบิด   

ดําเนินการจัดระเบียบจราจรทางเทาในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  อยางตอเนื่องโดยการตีเสนกําหนด
ขอบเขตการตั้งวางจําหนายสินคาใหรานคาตางๆ  และดําเนินการ ทาสี ทางเทา ขอบทาง ตามถนนสายตางๆใน
เขตเทศบาลฯ และหนาโรงเรียน 
 
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมอาชีพ
ใหมีความเขมแข็งและเช่ือมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการจัดตั้ง สหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด และมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เพ่ือสงเสริมความเขมแขงชุมชน มีการทํางานเปนกลุมเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในอีกหลายโครงการ 
อาทิเชน โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน  ,โครงการเรารักบานไผ ,โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  



5 
 
โครงการอบรมเสริมสรางภาวะผูนํา และโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน
ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ 
 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)โดยการสนับสนุนใหมี
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหคนใน
ชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหา
สังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน  และแตงตั้งสมาชิก  อปพร.
เฝาระวังปญหาตางๆรวมถึงเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน 
 
3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 
 
ผลการดําเนินงาน 

(1)มีการบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงมีท้ังสิ้นดังนี้ 
  -ก่ิงโคม ขนาด2  x 40 วัตต จํานวน 1,312 ชุด 
  -ก่ิงโคมเมทัลฮาไลด ขนาด 250 วัตต จํานวน 10 ชุด  
  -ก่ิงโคมโซเดียม ขนาด 250 วัตต จํานวน 297 ชุด  

(2)ทาสี ตีเสนทางมาลาย ทาสีขาวแดง ขาวเหลืองในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือแบงพ้ืนท่ีในการตั้งวาง
จําหนายสินคา  

(3)ติดตั้งปายจราจรตางๆจํานวน 20 ปาย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจราจร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอย และปองกันอุบัติเหตุ 

(4)จัดซ้ือแผงก้ันจราจรจํานวน 15 แผง กรวยจํานวน 30 อัน และปายหยดุตรวจจํานวน 3 ปาย 
 
3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการรักษา
อยางทันทวงที 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผมีการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐาน  เปดใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง  (ตั้งแต 1 สิงหาคม 2558 – ปจจุบัน) มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน หมุนเวียนใหบริการ  
สําหรับการใหบริการตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561 มีผูใชบริการ รวมท้ังสิ้น 1,067 ราย  
 
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได 
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ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  
ผูพิการ อาทิเชน 

-สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียนผูสูงอายุ  ท้ังในดานงบประมาณและวิชาการ  
เพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  

-สนับสนุนกิจกรรมสูงวัยอยางมีคา ชราอยางมีสุข อาทิ การปฏิบัติธรรมะตามวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมพบปะสังสรรคของกลุมสมาชิก ชมรม เปนประจําทุกเดือน 
-ไดจัดทําโครงการ  I SEE YOU  ติดตามเยี่ยมเพ่ือชวยเหลือ และสงเสริมสุขภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ 

ผูยากไร เปนประจําทุกสัปดาห  ครอบคลุมท้ัง 39 ชุมชน  
-การจัดตั้งศูนยบริการคนพิการเทศบาลเมืองบานไผเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิไดอยางท่ัวถึงคน

พิการไดรับการบริการอยางเสมอภาคตลอดจนมีการจัดทําฐานขอมูลคนพิการ 
-โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจน และผูดอยโอกาสเพ่ือ 

สามารถชวยเหลือครอบครัวผูประสบภัยและภัยพิบัติธรรมชาติอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ผูประสบปญหาความเดือดรอนคน
ยากจนและดอยโอกาส ไดทันตอสถานการณและสามารถแบงเบาภาระ และเปนการบรรเทาความ เดือดรอน
เบื้องตนใหกับผูไดรับความเดือดรอน 

-โครงการแกไขปญหาความยากจนโดยการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาใหปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน  
จํานวน  3 เดือน เพ่ือใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีรายไดระหวางเรียนลดภาระครอบครัว 

-มอบกายอุปกรณแกคนพิการ เปนโครงการรวมระหวางเทศบาลกับ ศูนยฝกอาชีพคนพิการ เพ่ือแบงเบา
ภาระคาใชจายในการจัดซ้ือกายอุปกรณของครอบครัวท่ีมีคนพิการ  และคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับการ
พัฒนาในดานความเปนอยูทําใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางเปนปกติ 

-สงเสริมการฝกอาชีพคนพิการ(งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ) เพ่ือใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

-การบริการเชิงรุก ตามโครงการบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีผูปวยติดเตียง คนชรา และผู

พิการจนไมสามารถเคลื่อนยายได เพ่ือใหประชาชนกลุมดังกลาวสามารถเขาถึงบริการของรัฐและเพ่ืออํานวยความ

สะดวก และเพ่ือปรับวิธีการทํางานของบุคลากรในหนวยงานใหคํานึงถึงผลลัพธและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ 

3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผอนหยอนใจและ
สถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
 
ผลการดําเนินงาน 

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

2.ลานกีฬาอเนกประสงค ชุมชนโนนสวาง 
3.อาคารอเนกประสงค  โรงเรียนเทศบาลบานไผ 
4.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
5.สถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจในชุมชน 
6.สนามเซปคตะกรอชุมชนโพธิ์สวรรค 
 
 
 



7 
 
3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวยความรวดเร็ว 
 
ผลการดําเนินงาน 

จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  4 มุมเมือง  ใหบริการดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ  แบบครบวงจร เพ่ิมความครอบคลุมในการเขาถึงบริการสุขภาพ  และตั้งหนวย EMS กูชีพ เทศบาล
เมืองบานไผ โดยจัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  จํานวน 9 คนหมุนเวียนใหบริการการแพทยฉุกเฉินภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษา
และศูนยการศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาท่ีสงเสริมความรวมมือในการจัด
กิจกรรม  การประสานงาน  การใหความรวมมือและการแลกเปล่ียนองคความรูดานวิชาการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดสนับสนุนดานงบประมาณ,บุคลากร และปรับสภาพสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการจัด
การศึกษาในระบบ  มีการสรรหาพนักงานครูเทศบาลเพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนใหตรงตาม
วิชาเอกท่ีสถานศึกษาขาดแคลน 

การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดใหมีศูนย
ภาษาอาเซียน ณ ศูนยเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือเปนแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน 

การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ เชน การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และการทําบันทึกขอตกลง ( MOU) เพ่ือรวมมือและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาตางๆ เชน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาชีพบานไผ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน, ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน, โรงเรียนบานไผ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
 
4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอรับทราบขอมูล
ขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได  รวมถึงเพ่ิมชองทางในการติดตอส่ือสาร 
การรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 
 
ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลจัดใหมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดังนี้ เสียงไรสาย , หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ , รถ
ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี , ปายไฟวิ่งดิจิตอล , Facebook, Line, เว็บไซตของเทศบาล , ปายประชาสัมพันธ , บอรด

ประชาสัมพันธ และศูนยขอมูลขาวสาร 
เทศบาลจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองทุกข  คํารองตางๆของประชาชน ดังนี้ การประชุมประชาคมเมืองบานไผ, 

ศูนยบริการรวม , ศูนยดํารงธรรม , Facebook, Line, เว็บไซตของเทศบาล , หนวยทันใจ , หนวยบริการเคลื่อนท่ี , 
ศูนยยุติธรรมชุมชน และกลองรับฟงความคิดเห็น 
 
4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ท้ังในดานของบุคลากร  



8 
 
ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
เช่ือมโยงระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม  เสริมสราง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาส่ิงแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน  ท้ังนี้มุงเนน
ใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาใน
การเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
เชน จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนตางๆ   ใหแกโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน  และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดอบรมใหความรูแกพนักงานครูเทศบาลเปนประจํา 

 
4.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีศูนยเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือเปนแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซ่ียน  และ
ความรูดานตางๆ 

2. มีการจางครูสอนภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 
4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหงเปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ มีการจัดทําโครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนากับหนวยงานอ่ืน  และชุมชนตางๆ 
ในการทํากิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา เชนวันข้ึนปใหม  มีการทําพิธีทําบุญตักบาตร  , วันสงกรานต มี
การรดน้ําดําหัว ขอพรผูสูงอายุ , วันเขาพรรษา มีการทอดถวายเทียนและวันลอยกระทง เพ่ือขอขมาพระแมคงคา 

 
4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  และปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น  โดย
ใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู
ลูกหลาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการสงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เชน
โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน( EU)  เพ่ือสงเสริมใหมีการสวมใสผาพ้ืนเมือง และใชภาษาทองถ่ิน 
(อีสาน) และจัดทําปายพหุภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอีสานและภาษาอังกฤษประกอบดวย ปายบอกทาง จํานวน 
8 ปาย ปายบอกชื่อถนน จํานวน 28 ปาย ปายหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ปาย รวมท้ังสิ้น
จํานวน 37 ปาย 
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5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ 
สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได 
ลดรายจาย สามารถเล้ียงตัวเองได 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลดําเนินการเพ่ือสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ โดยไดดําเนินการ
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชนโดยจัดฝกอบรมอาชีพหลักสูตรตาง ๆ ใหกับประชาชน
ซ่ึงสามารถสรางอาชีพสรางรายไดใหกับประชาชน อาทิเชน หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพ่ือ
สงเสริมการจําหนาย หลักสูตรการทําดอกไมจันทนสําหรับประชาชน และเยาวชน 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีการจัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการจากชุมชนโดยการจัดสรรพ้ืนท่ีบริเวณ
ถนนคนเดินเพลินเมืองไผใหแกกลุมอาชีพตางๆ โดยถนนคนเดินเพลินเมืองไผดําเนินการตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน 
ซ่ึงถือเปนตลาดเศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว สถานท่ีศึกษาดูงานจากหลายหนวยงาน เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจชวยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอบานไผ ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ ทองถ่ินสุขใจ” 
 
5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการ
ออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออม
ทรัพย กองทุนตางๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอประชาชนเพ่ือใหประชาชนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เชนโครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดตั้งกลุมออมทรัพยสวัสดิการ เพ่ือใหประชาชนไดนําแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประชาชนรักการออมเพ่ืออนาคตมีจิตสํานึกใหมีความประหยัดมีการดําเนินการของกลุมออมทรัพยของชุมชน
ในรูปแบบของกองทุนตางๆเชน กลุมออมทรัพยวันละบาทกลุมออมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเสริมสรางพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโคเขตเทศบาลเมืองบานไผ  โดยในป 2561 สมาชิกผูเลี้ยงโคไดมี
การขยายผลผลิตลูกโคเพ่ิมข้ึน จํานวน 13  ตัวและไดสงมอบใหกับสมาชิกรายใหม จํานวน 13  ตัวใหกับชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ โดยรวมจํานวนโคท่ีมีการสงมอบแลวท้ังสิ้น จํานวน 170 ตัว 
 
5.3 ประสานงานและเช่ือมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียวท้ังจากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคี
เครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดรวมเจรจา ทํา MOU กับเทศบาลตางๆเพ่ือรวมพัฒนาเมืองในหลากหลายดาน
อยางตอเนื่องทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลท่ีไดทํา MOU มีดังนี้ 

(1)องคการบริหารสวนตําบลนาวง  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

(2)เทศบาลตําบลตะคา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(3)เทศบาลตําบลมาบขา  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

(4)องคการบริหารสวนตําบลวังง้ิวใต  อําเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 
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(5)เทศบาลตําบลเชียงยืน  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

(6)องคการบริหารสวนตําบลชางใหตก  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

(7)องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

(8)เทศบาลตําบลฮางโฮง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

(9)เทศบาลตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

(10)เทศบาลเมืองหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม เทศบาลการจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑชุมชน เปน
แหลงเรียนรู และศึกษาดูงาน และสงเสริมการปลูกไผในทุกชุมชน เพ่ือเปนการสรางเอกลักษณของเมืองบานไผ 
และสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
 
5.4 ประสานและเช่ือมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตรประเทศตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดประสานความรวมมือกับทางกงสุลใหญจีนประจําจังหวังขอนแกน เพ่ือพิจารณา 
คัดเลือกเทศบาลเมืองของประเทศจีนท่ีมีบริบทเหมาะสม และมีความพรอม เพ่ือสายสัมพันธเมืองคูแฝดกับทาง
เทศบาลเมืองบานไผ 
 
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการ
ใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู ( Knowledge Management) ซ่ึงมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคล่ือนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และ
เปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ  ท้ังนี้เปาหมายท่ีสําคัญ ก็
คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความ
สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผมีการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-ออกตรวจเฝาระวังการใชน้ํามันทอดซํ้าในรานอาหารพรอมท้ังใหความรูแกผูประกอบการในเรื่องพิษภัย

ของการใชน้ํามันทอดซํ้า 
-ออกหนวยบริการรับซ้ือน้ํามันทอดซํ้า ใหความรูแกประชาชนท่ีมาใชบริการ โดยการแจกแผนพับเก่ียวกับ

พิษภัยของน้ํามันทอดซํ้า 
-พัฒนาการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก ท้ังในดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

และการฟนฟูสมรรถภาพกับโครงการออกหนวยสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกและโครงการ I SEE YOU  
-ขยายเครือขายจิตอาสาพัฒนาเมืองบานไผ ใหครอบคลุมทุกชุมชนและพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เชน 

กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพิการ เปนตน 
-มีศูนยบริการสาธารณสุขเปดใหบริการทางสุขภาพใหกับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยใหบริการ

ครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือ 
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 1.สงเสริมสุขภาพ โดยมีการใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ มีการออกอนามัยโรงเรียน 
ฉีดวัคซีนตามเกณฑอายุ 

 2.ปองกันการเกิดโรคโดยการใหความรูในการปองกันโรคติดตอ และโรคไมติดตอตางๆมีการคัด
กรองโรคไมติดตอโดยคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 5,709 คน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 450 คน 

 3.รักษาโรคท่ัวไป โดยการเปดใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนแกผูรับบริการในเขตรับผิดชอบ  
 4.ฟนฟูสุขภาพ โดยการออกเยี่ยมบาน ผูปวยติดบาน ติดเตียง และผูสูงอายุ 
 

6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยการพัฒนาองค
ความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการอบรมใหความรูแก อสม. เปนประจําทุกป   รวมท้ังกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินไดใหเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแก
ชุมชน และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผไดสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันควบคุมโรคในชุมชนอยางตอเนื่อง 

 
6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ
และความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การ
ชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชน 
  
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดมีการวางระบบและพัฒนาระบบงานรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อยางมีประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผอยางตอเนื่อง มีการลดจํานวนเท่ียวการเก็บขนขยะมูล
ฝอย แตมีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  โดยใชหลักการ 3 Rsในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตตนทางในชุมชน ทําใหปริมาณขยะท่ีจะไปกําจัดลดลงรวมท้ังมีการนําขยะกลับไปใชประโยชนใหม 

เทศบาลเมืองบานไผรวมกับ 39 ชุมชน  ประสานความรวมมือในการพัฒนารักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู นาอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
ชําระคาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย รวมท้ังมีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การควบคุม
โรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา การพัฒนาความสะอาดภายใน
ชุมชน 

สงเสริม/สนับสนุน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน รวมถึงจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยดวยตนเอง ตามโครงการสรางเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน (โดยสมัครใจ)  จํานวน 12 ชุมชน  สามารถเพ่ิมความ
ครอบคลุมในการจัดเก็บคาธรรมเนียมและเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ิน  ถนนภายในชุมชนสะอาด  ภูมิทัศนโดยรวม
งดงามอีกท้ังดําเนินกิจกรรมชุมชนปลอดถัง รวม 6 ชุมชน ตามโครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชน
พ่ึงตนเอง  สามารถลดปริมาณขยะชุมชนและงบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะ   
 



12 
 
6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะให
เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผจัดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับประชาชนสําหรับทํากิจกรรมรวมกันและออกกําลังกาย เชน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาล , สวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)  และยังมีการ
ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแมแหงชาติ พยุงธรรมคํ้าไทยถวายองคราชัน โดยปลูกตนพยุงจํานวน 300 
ตน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา เพ่ือเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสรางพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
 
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย 
ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ใหคําแนะนําแกรานอาหารท่ีเปดใหมใหมีการิติดตั้งบอดักไขมันหรือกําหนดมาตรการ
ในการจัดการปญหาไขมันในรานคาตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบานไผ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน พ.ศ.2550 
เพ่ือควบคุมอาคารบานเรือนท่ีกอสรางใหม ใหติดตั้งบอดักไขมัน 

รณรงคลดการใชน้ํามันทอดซํ้าและรณรงคใหประชาชนนําน้ํามันทอดซํ้ามาใชในการผลิตไบโอดีเซล โดย
แนะนําไมใหท้ิงลงทอระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ  

สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในเรื่องภาวะโลกรอน ใหความรวมมือในการแกไขปญหา โดย
การปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาใชวัสดุธรรมชาติแทนกลองโฟม
และพลาสติก โดยการอบรมใหความรูในเรื่องการปลูกกลวยไทย ตายภัยภาวะโลกรอน ประจําป 2561 

 
6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของ
ประชาชนและสุขภาวะท่ีดี 
 
ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการออกตรวจประเมินดานสุขลักษณะของรานอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหาร พรอมสุมเก็บตัวอยางอาหารในตลาดสดและจุดผอนผัน เพ่ือตรวจสอบหาสารปนเปอนพรอมท้ังจัดอบรมให
ความรูในหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบการดานอาหาร แกผูประกอบการรานอาหารในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ ประจําป 2561 ท้ังนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานรานใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึน  
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