


   
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เรื่อง   ให้ใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. 2565-2568 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปี พ.ศ. 2565-2568 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยจะนำกลยุทธ์แปลงเป็นกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและ
การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน ในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้ให้ทันต่อโลก
ปัจจุบันและเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย 

           ดังนั้น เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเทศบาลเมืองบ้านไผ่จึง
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที ่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ  ต่อไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   15    ธนัวาคม  ๒๕๖4 
 
 
 
 
 

                                    (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
         นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 



คำนำ 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวแห่งเอเชียโดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐานการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์การกำหนดมาตรฐาน

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวซึ่ง เป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริม

ให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความ

ยั่งยืนนโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นประกอบกับ

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน

ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนอกจากนี้  งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็น

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวม

ของประเทศโดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว

ปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการท่อง 

  เที ่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จ ัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที ่ยวประจำปีงบประมาณ  

พ. ศ. 2565 - 2568 ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งต้องใช้

การวางแผนอย่างเป็นระบบจากนั้นจึงนำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 

 งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านไผ่  เป็นเทศบาลตำบลบ้านไผ่  เมื่อวันที่      
24  มิถุนายน  2524  และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 
โดยที่ขณะนั้นสุขาภิบาลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ  มีการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การดำรงชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น  ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” 
เนื่องจากมีศักยภาพด้านต่างๆ ขึ้น ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอที่จะดำเนินการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบของเทศบาลได้ 
  ดังนั้น อำเภอบ้านไผ่  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์ นายอำเภอบ้านไผ่  ในขณะนั้นได้
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว  
รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอำเภอบ้านไผ่และจัดเป็น“เทศบาล
ตำบลบ้านไผ่”  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่98 
ตอนที่101 ลงวันที่ 24มิถุนายน2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบล  
เป็นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 
16.20ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอำเภอหลังเก่าเป็นอาคารสำนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอำเภอบ้านไผ่ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่หลังใหม่ โดยนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพ้ืนที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่- งาน 35 
ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  ไปทางทิศเหนือประมาณ1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็น
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จนถึงปัจจุบัน 
 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดระบบ UTM  ประมาณ  
253,000 ถึง 262,000ตะวันออก  ค่าพิกัดประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่เขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจาก
บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานล้อมรอบ
ทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงทำให้พ้ืนที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ำระบายน้ำไม่ดี  มีแม่น้ำชีไหลผ่าน
เป็นลำน้ำแบ่งเขตระหว่างอำเภอบ้านไผ่  และอำเภอชนบท  เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  
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150–300 เมตร แผ่นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่ง
หญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 

  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้ง
มาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนที่
ตกมากในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ยผ่าน
เวียดนามเข้ามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่
หนาวมากที่สุด  คือเดือนธันวาคม  เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเกิดจากการ
สลายตัวของหินต้นกำเนิด แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มริมน้ำเป็นดินเหนียว  บริเวณที่เป็นดินทรายหรือ
ดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แต่ในบริเวณท่ีเป็นดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพ่ือ
การเกษตร ถึงร้อยละ  48.24  หรือเป็นพื้นที่ 8.49 ตารางกิโลเมตร  เป็นที่นา การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับ
รองลงมาคือเป็นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 20.11 หรือเป็นพ้ืนที่  3.54  ตารางกิโลเมตร ส่วน
รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังรายละเอียดด้านล่าง 
 ตาราง แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ลำดับ ประเภท ตร.กม. ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นา 
ที่ว่าง 
ป่าละเมาะ 
พ้ืนที่ถนน 
ไร่ 
สวน 
พ้ืนที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
พ้ืนที่แหล่งน้ำ 

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  :  ผลจากการสำรวจเพื่อจัดทำโครงการระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ.2546 

 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แก่ หนองน้ำและบึงธรรมชาติ  เป็นลำน้ำขนาดเล็กมี
น้ำไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ลำห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนน
แจ้งสนิททางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และลำห้วยจิก ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยกมาจากแม่น้ำชี ไหลผ่านเทศบาล 
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เมืองบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ 1,100 ไร่  ส่วนแก่งละว้าตั้งอยู่ในเขตตำบลโคก
สำราญ  อยู่ห่างตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร  และ
แยกไปทางทิศ 
 
ตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ำที่แก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ำดื่ม  เพ่ือผลิต
น้ำประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
  นอกจากลำห้วยทรายและลำห้วยจิกแล้วในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังมีแหล่งน้ำ
สาธารณะประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  ที่สำคัญได้แก่  

  -ลำห้วยยางและลำห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นลำห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความ
ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  -หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ โดยคิดเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ำ
ประมาณ 52,800   ลูกบาศก์เมตร 

  -สระสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านเกิ้ง  มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ำ
ประมาณ 5,928  ลูกบาศก์เมตร 

  -หนองลุมพุก  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นท่ีประมาณ  5  ไร่ 
  -สระน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  มีพื้นท่ีประมาณ  2  งาน  
  -สระคึกฤทธิ์  มีพื้นท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  3,200  ลูกบาศก์เมตร 

 แหล่งน้ำชลประทาน  ที่สำคัญ ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คือ 
 1) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การประปาจุน้ำได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย 
ฝั่งขวายาว 1,250 เมตร 
 2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุน้ำได้  
37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ำ 
 3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ำได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ำ 
  เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะ
สำหรับที่จะทำไร่  ทำนา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันสำปะหลัง  คลังสินค้า เพ่ือ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น 

 

2. ด้านการเมือง การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลบ้านไผ่ 

 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลหัวหนอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลหนองน้ำใส 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหัวหนองและตำบลบ้านไผ่ 
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 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบขึ้น

ด้วยพ้ืนที่ในเขตการปกครองของตำบล 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านไผ่ และตำบลแคน
เหนือ  มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  ตำบลในเมืองมีพ้ืนที่  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  ตำบลบ้าน
ไผ่ มีพ้ืนที่ 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  และตำบลแคนเหนือ มีพ้ืนที่ 1.20 ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ 6.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แบ่งแยกชุมชนจากเดิม 26 ชุมชนออกเป็น 39 ชุมชนเมื่อปี พ.ศ.
2558 เพ่ือให้ความเหมาะสมในด้านการให้บริการข่าวสาร การดูแล เป็นไปอย่างทั่วถึงแก่ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ จำนวน 39 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
ลำดับ ชื่อชุมชน เขตการเลือกต้ัง 

1 ประปาบ้านไผ่ เขต 1 
2 อยู่เย็นเป็นสุข เขต 1 
3 ตลาด 1,2,3 เขต 1 
4 ส่วนราชการ เขต 1 
5 แก้วทรานี เขต 1 
6 อุตรนคร เขต 1 
7 หนองลุมพุก เขต 1 
8 ศรีหมอนพัฒนา เขต 1 
9 เจนจบทิศ เขต 1 

10 ยิ่งยง เขต 1 
11 จัดสรร เขต 1 
12 คลองชลประทาน เขต 2 
13 ห้วยทราย เขต 2 
14 พระธรรมสาร เขต 2 
15 บขส. เขต 2 
16 ศาลเจ้า เขต 2 
17 ศาลเจ้า 2 เขต 2 
18 โนนสว่าง เขต 2 
19 สมหวังสังวาลย์ เขต 2 
20 สมหวังสังวาลย์ 2 เขต 2 
21 สมประสงค์พัฒนา เขต 2 
22 หลักสิบสี่ เขต 2 
23 ประเสริฐแก้ว เขต 2 
24 โนนสะอาด เขต 2 
25 หนองแคน เขต 2 
26 หมู่ 1 พัฒนา เขต 2 
27 สุมนามัย เขต 3 
28 ขนมจีน 2000 เขต 3 
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29 มิตรภาพซอย 4 พัฒนา เขต 3 
30 บ้านไผ่เก่า เขต 3 
31 บ้านไผ่พัฒนา เขต 3 
32 บ้านข่าพัฒนา เขต 3 
33 ศรีบุญเรือง เขต 3 
34 โพธิ์สวรรค ์ เขต 3 
35 กกแดง เขต 3 
36 แสงทองประชาสรรค ์ เขต 3 
37 โนนสวรรค์ เขต 3 
38 หมู่สี่พัฒนา เขต 3 
39 ปอบิด เขต 3 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาล เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่น
ขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

 องค์กรเทศบาลประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล 
   คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีระยะการดำรง
ตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งและนายกเทศมนตรี  อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546  (ปัจจุบัน ปลัดเทศบาล       
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่)    
 สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจำนวนสมาชิก  18 คน  โดยแบ่งเป็น  3  เขตเลือกตั้ง     
เขตเลือกตั้งละ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกอบด้วย(ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564) 

1. นายชานล  ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
2. นายเจษฎากร บัวแสง    รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
3. นายธัชธร  อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นายละออ  บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นายจิรนันทร  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9. นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายเกษม  ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายประเสริฐ    เอราวัณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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12. นายสนธิ   ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13. นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14. นางจงจิต  แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15. นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
16. นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
17. นายไสว  มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
18. นาย สุพจน์  แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของเทศบาล ดังนี้  
1.สำนักปลัดเทศบาล 2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3. กองคลัง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.กองการศึกษา  6.กองช่าง  7. กองสวัสดิการสังคม 8.กองการเจ้าหน้าที่ และสถานธนานุบาล 

 มีอัตรากำลังทั้งหมด 257 คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล  65 คน ลูกจ้างประจำ 35 คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 46 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 39 คน พนักงานครูเทศบาล 67 คนและเจ้าหน้าที่
สถานธนานุบาล 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่  1  เมษายน  2564) 
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3.ประชากร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ณ  เดือน มิถุนายน 2561  จำนวน  28,423 คน  แยกเป็น 
ประชากรชาย จำนวน  1,759  คน  และประชากรหญิง  จำนวน  14,664 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
จำนวน 12,076  ครัวเรือน 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ด้านการศึกษาพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง  จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง   โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวน 4 แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จำนวน 1 แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
ดังนี้ 
  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จำนวน 2 แห่ง 
    1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
    2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จำนวน 3 แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (เทศบาล) 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) 

  -โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จำนวน 8 แห่ง
    1. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 
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    2. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
    3. โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 
    4. โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 
    5. โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 
    6. โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 
    7. โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 
    8. โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
  -โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวน 5 แห่ง   
   1. โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 
   2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 
   3. โรงเรียนกรุณาศึกษา 
   4. โรงเรียนเอ่ียมไพศาล 
   5. โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 
 

 
 

 -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านไผ่ 
 -สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน  2  แห่ง 
   1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
   2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดขอนแก่น 
 สำหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา โดยจัดตั้ง
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  ตั้งอยู่ชุมชนบ้านไผ่เก่า  ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่นจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 612 คน 
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ตำบล       
ในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  
ปัจจุบันมีนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  495  คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) ตั้งอยู่ ชุมชนบ้านข่าพัฒนา  ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น มีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจำนวนเด็กเล็ก จำนวนทั้งสิ้น    
40 คน 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตั้งอยู่ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่นมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจำนวนเด็กเล็ก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) ตั้งอยู่ ชุมชนโนนสว่าง  ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่นมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจำนวนเด็กเล็กจำนวนทั้งสิ้น      
45 คน 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่     
โดยจัดให้มีการเรียนรู้จากห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าก ารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 



แผนการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เทศบาลเมืองบ้านไผ ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9 

  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และ
การ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือร่วมมือและ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ เช่น 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น                
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนบ้านไผ่ และส ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

4.2  สาธารณสุข 
การบริการด้านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการให้บริการหลายด้าน     

เพ่ือเป็นการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานของหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
คือ  
  1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้บริการด้านการสาธารณสุข  โดยเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพครบวงจรทั้งทันตกรรม
และการแพทย์แผนไทย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นสถานที่บริการที่ให้บริการประชาชน
ทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและยาสำหรับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะนำการวางแผนครอบครัว  การคุมกำเนิดและจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด แจกถุงยาง
อนามัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  และการควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาสู่คนเช่น สุนัขบ้า หนู  แมลงสาบ  
ยุง  เป็นต้น   
  2. ให้บริการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน  EMS กู้ชีพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเปิด
ให้บริการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 9 
คน หน่วย EMS ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทำงานกับ EMS โรงพยาบาลบ้านไผ่ และกู้ชีพของมูลนิธิกู้ภัยบ้านไผ่  
ที่ได้มาตรฐานทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย่ างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้บริการเป็นที่ประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 

3. สร้างกลุ่มชมรมต่างๆ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชมรมต่างๆ 
4. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ประชาชนผู้นำชุมชน /อสม. และร้านค้า

ต่างๆครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน 

5. สร้างกลุ่มอาสาพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
6. สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการ

พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ 

7. ออกหน่วยบริการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการแจก
แผ่นพับ เกี่ยวกับพิษภัยของน้ำมันทอดซ้ำ 

8. ออกตรวจเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดซ้ำในร้านอาหารพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ในเรื่องพิษของการใช้น้ำมันทอดซ้ำ 
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9. พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้าง
แรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน 
การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

10. วางระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการลดจำนวนเที่ยวการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่มี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพ้ืนที่โดยใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางใน
ชุมชน ทำให้ปริมาณขยะที่จะไปกำจัดลดลงรวมทั้งมีการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่รวม 39 ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น 
การควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทจำกัดลูกน้ำ การพัฒนา
ความสะอาดภายในชุมชน 

ส่งเสริม/สนับสนุน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ตามโครงการสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่น 

11. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี  โดยการออกตรวจประเมินด้านสุขลักษณะของตลาดตาม
เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจสอบหาสารปนเปื้อน ออกสำรวจและตรวจประเมิน
ร้านอาหารประจำปี พร้อมทั้งจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และดำเนินการจัดทำคู่มือประกอบการ
ร้านอาหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 

 4.3 อาชญากรรม 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสความเจริญของสังคม

โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาวัตถุนิยม จนนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมแย่งชิงเพ่ือความอยู่รอด  ซึ่ง
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวที่ผ่านมาถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง
ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียว และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เป็นภาระ
ที่ได้รับมากเกินกว่าอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่จำนวนค่อนข้างน้อย  เมื่อเทียบกับอัตรากำลังตำรวจทั่ว
ประเทศมีจำนวนราว 2.5 แสนคนต่อจำนวนประชากรทั่วประเทศประมาณ 65 ล้านคน  ทำให้การสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่สามารถทำได้
ดีในระดับหนึ่ง แต่ไม่อาจครอบคลุมจำนวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่หรือสามารถดำเนินการได้อย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพ   

ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่จะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงเป็น
เงื่อนไขสำคัญที่สุด ที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าใจและจะต้องเรียนรู้ถึงสถานภาพของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมเมืองสังคมชนบท เจ้าหน้าที่ จะต้องสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที  โดยดำเนินงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในทุกพ้ืนที่  เปลี่ยนแปลง
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ความเชื่อและทัศนคติที่ว่างานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจและหน้าที่ของตำรวจที่จะต้อง
ต่อสู้และแก้ไขผจญกับสภาวะปัญหาตามลำพังแต่ฝ่ายเดียว  ต้องให้ ทุกฝ่ายตระหนักว่าตำรวจนั้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของสังคม  เมื่ออาชญากรรมเป็นปัญหาและเป็นภัยต่อสังคม การป้องกันอาชญากรรมจึงต้องเป็นความ
รับผิดชอบร่วมมือกันทุกฝ่ายในสังคม  ประชาชนจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมความสำเร็จในทางปฏิบัติจะบังเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอันดับแรก
และต้องมีพ้ืนฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาเข้าใจซึ่งกันและกันร่วมมือกันตลอดไป 
 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สำนัก
ปลัดเทศบาลได้ทำโครงการให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ออกตรวจความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ผลปรากฏว่าปัญหาอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่เกิดข้ึนเลย 
 4.4 ยาเสพติด 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  สังคมไทยประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น  ปัญหา
การก่อการร้ายในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาอุทกภัย  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ฯลฯ 
โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้น  นับได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็น
ปัญหาระดับชาติ  เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนให้ภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไข  ซึ่งในขณะนี้
แม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพกำลังและ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการดำเนินการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  แต่ก็ปรากฏได้ว่าความ
พยายามดังกล่าวได้ผลเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น  เนื่องจากการปฏิบัติมีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่าง ๆ เช่น  ร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต 
และสถานที่ลับตาผู้คน ฯลฯ ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้
แรงงาน และผู้ว่างงาน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพ่ิมข้ึน  ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ 
  จากปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงและใกล้ตัวเราในขณะนี้  เป็นเรื่องสำคัญที่เทศบาล
เมืองบ้านไผ่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันเพ่ือขจัดมหันตภัยร้ายนี้ให้หมดสิ้นไป  หรือบรรเทาเบาบาง
ลง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือให้การอุดหนุนงบประมาณทั้งจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ 
และสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่  เพ่ือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรณรงค์ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งให้นักเรียบจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กับสังคม  ชุมชนภายนอก เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด    
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 16.20 ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 39 ชุมชน  มีประชากรจำนวน 28,114 คน  ซึ่งคณะผู้บริหารมีนโยบายที่
จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ให้เจริญก้าวหน้ามีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม   สามารถทำให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับประโยชน์จากแนว
ทางการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร่วมทั้งการ
ให้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล การช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์  เป็น
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ส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในภาวะสถานการณ์
ที่ฉุกเฉิน ภาวะที่สังคมโลกเปลี่ยนไป ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเอาใจใส่จากองค์กรระดับท้องถิ่น และอีก
ประการหนึ่งเป็นการนำประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน  
 
  การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ เราทำงานแบบประชารัฐ มีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน ได้รับการจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งด้านอาชีพ รายได้ ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ แก้ไขปัญหา
แหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือตอบสนองความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย 
การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้เส้นทางถนนเป็นหลัก  การคมนาคมของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อภายในเทศบาล และใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
ดังนี้ 

(1) ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภออ่ืนๆ กับ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทางด้านทิศเหนือ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตรเป็น
เส้นทางหลักของเทศบาล 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองด้านตะวันออก   
เฉียงใต้ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นระยะทางประมาณ 4.95 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพ่ือไปยัง
ตำบลหัวหนอง 
  ถนนแจ้งสนิท ประกอบด้วย 2 เส้นทางคือ แจ้งสนิท-บ้านไผ่ชนบท และแจ้งสนิทบ้านไผ่-
บรบือเป็นเส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่รวมประมาณ 9.68 
กิโลเมตร โดยที่ถนนแจ้งสนิทบ้านไผ่-ชนบทยาว 4.04 กิโลเมตร และถนนแจ้งสนิทบ้านไผ่-บรบือยาว 5.64  
กิโลเมตร 
  ถนนเจนจบทิศ เป็นถนนหลักที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี
ระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 2.32 กิโลเมตร 
  ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นถนนที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ไปบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร 
  ถนนสมหวัง-สังวาลย์ เป็นถนนที่แยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปเชื่อมกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.04 กิโลเมตร 
  ถนนบ้านเกิ้ง เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไปยังตำบลบ้านไผ่ มีระยะทางที่ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 1.28 กิโลเมตรและยังมีถนนสายรอง
เชื่อมโยงกันในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ถนนประชุมธนสาร ถนนมนตรี ถนนทองประเสริฐ เป็นต้น 
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 (2) เส้นทางติดต่อกับอำเภออ่ืนๆ 

  1) ทางรถยนต์ 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านชุมชนและถนนสายหลักไปสู่ชุมชนต่างๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านแฮด ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า
กรุงเทพฯ โดยมีรถประจำทางสายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมือง) ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคามโดยมีรถประจำทางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 29  (บ้านไผ่-ชนบท)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชนบทและ
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโดยมีรถประจำทางสายบ้านไผ่-ชนบท  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 (บ้านไผ่-หนองสองห้อง) ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่นมีรถประจำระหว่างบ้านไผ่-หนองสองห้อง  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 (บ้านไผ่-เปือยน้อย) ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีรถประจำทางสายบ้านไผ่-เปือยน้อย  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 

  2) ทางรถไฟ 
  มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 4.5 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากสถานีบ้านไผ่ ถึงสถานีขอนแก่น ประมาณ 45 นาที และใช้เวลาเดินทางจากบ้าน
ไผ่ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 7 ชั่วโมง โดยมีขบวนรถไฟสายต่างๆ ผ่านสถานีบ้านไผ่ 26 ขบวนและสินค้าข้ึน-ลงที่
สถานีนี้กว่า 1,000 ตัน 
  (3)  การจราจร 
   การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความคล่องตัวสูง  เนื่องจากสภาพของถนนหลัก
ถนนเส้นสำคัญมีสภาพผิวการจราจรที่ดี  ปัญหาในการจราจรติดขัดจึงมีน้อยแต่จะมีบ้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแต่
ไม่รุนแรง  ประกอบกับจำนวนปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ยังมีเพ่ิมขึ้นไม่มากจนเกินไป แต่จะมีปัญหาใน
การปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และผู้ขับขี่ยานพาหนะ  จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ
ในถนนสายสำคัญมีการจอดรถที่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะต้องแก้ไข 

ปัจจุบันเมืองบ้านไผ่  เป็นศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้าน
การเกษตร การติดต่อธุรกิจ ทำให้การคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และผู้คนส่วนใหญ่ใช้ถนนในการสัญจร ไป – มา เพ่ือไปยังจังหวัดต่างๆ มากมาย เช่น จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะทุกปีเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการสัญจร  
ไป–มา  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบ้านไผ่ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญซึ่งมีถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แยกออกเป็นดังนี้ 

1. ถนนลาดยาง จำนวน 54 สาย ความยาว 19,262 เมตร พ้ืนที่ ค.ส.ล. 107,647 ตารางเมตร 
2. ถนนคอนกรีตจำนวน 161 สาย ความยาว 47,391 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. 226,889 ตารางเมตร 
3. ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย ความยาว 300  เมตร  พ้ืนที่ ค.ส.ล. 1,200 ตารางเมตร 
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 5.2 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยู่ในความควบคุมของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่  ไฟฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์มีหลายประเภท ได้แก่ 
บ้านพักอาศัย เพ่ือการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  ส่วนราชการ  สำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นการให้แสงสว่าง
ตามถนนสายต่างๆ และที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลนั้น เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบให้มีไฟฟ้าสาธารณะและ
ต้องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปตามความจำเป็น  อีกท้ังจะต้องมีการบำรุงรักษาโคมไฟ  หลอดไฟฟ้า  และ
อุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย  ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น            
ร้อยละ 100 
 5.3 การประปา 
   การประปา ประชาชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่บางส่วนยังไม่ได้รับการบริการของการ
ประปา ในปัจจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู่ในความควบคุมรับผิดชอบของสำนักงาน
ประปาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ โดยอาศัยแหล่งน้ำจากแก่งละว้าเป็นแหล่งน้ำดิบ
เพ่ือการผลิตน้ำประปาให้อำเภอบ้านไผ่  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะมีประปาใช้คิ ดเป็นร้อยละ 
98 และบางส่วนของชุมชนยังไม่มีน้ำประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากมีการขยายตัวในการปลูกสร้าง
บ้านเรือนขึ้นมาใหม่  และเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือขยายเขตประปาเป็นประจำทุกๆ ปี 
 5.4 โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์  การบริการด้านโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะมีการให้บริการเครือข่าย
ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบ้านไผ่  บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สาขาบ้านไผ่และมีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหลายค่ายที่
ให้บริการ เช่น ค่าย ทรูมูฟ  ค่ายดีแทค  ค่ายเอไอเอส  เป็นต้น ซึ่งมีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตระบบ 3G 4G ให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีโทรศัพท์มือถือใช้ 
 5.5 ไปรษณีย์ การสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์ การสื่อสาร การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์จะมีการให้บริการของการบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จำกัด สาขาบ้านไผ่ (ปณ บ้านไผ่) สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์จะให้บริการอยู่ 4 บริการ ดังนี้ บริการ
ไปรษณีย์ บริการการเงิน การสะสมตราไปรษณียากร สินค้าไปรษณีย์สำหรับการสื่อสารมวลชนต่างๆ  ได้มีความ
เจริญก้าวหน้ามาก และมีการสื่อสารผ่านระบบเคเบิ้ลและจานดาวเทียมของภาคเอกชน  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะ
เป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และ
อ้อย ประชาชนยังมีการบริโภคสินค้าด้านการเกษตร  และสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และ
การประมง จำนวน 5  แห่ง  คือ  หนองงิ้ว  สระสวรรค์  หนองลุมพุก  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  ฝายหนองนาวัว  
ถ้าได้รับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำให้ดีจะทำให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาค
การเกษตร การประมงได้  พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงและการ
แปรผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ทำให้เกิดความไม่แน่นอนไม่ต่อเนื่องมีอัตรา
การเสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ดินมีคุณภาพต่ำ ทำให้การเกษตรไม่ 
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ได้ผลเท่าที่ควร ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง เกษตรกร
บางส่วนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งเก็บกักน้ำได้  

 

 6.2 การบริการ 
  การให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  (1) ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2546  โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหน้าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (ฝั่งข้างประตูทางออก) และเป็นศูนย์
ภาษาอาเซียน เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมี
วัตถุประสงค์  
       1.1) เพ่ือให้มีหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางด้านวิชาการ ทางการบริหารด้าน
ต่างๆ  กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 1.2) เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและ
ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
 1.3) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และเป็นศูนย์
ข้อมูลของเทศบาล เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และเป็นโครงการต่อเนื่องในการที่จะ
พัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ เอกสาร บทความ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
 (2) การบริการด้านการสาธารณสุข 

การบริการด้านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการให้บริการหลายด้าน เพ่ือ
เป็นการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานของหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ  
  1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้บริการด้านการสาธารณสุข  โดยเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพครบวงจรทั้ งทันตกรรม
และการแพทย์แผนไทย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นสถานที่บริการที่ให้บริการประชาชน
ทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและยาสำหรับการรักษาพยาบาล 
เบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะนำการวางแผนครอบครัว  การคุมกำเนิ ดและจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด  แจก
ถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน เช่น สุนัขบ้า หนู 
แมลงสาบ ยุง เป็นต้น    
 2. ให้บริการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน  EMS กู้ชีพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเปิด
ให้บริการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 9 
คน หน่วย EMS ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทำงานกับ EMS โรงพยาบาลบ้านไผ่ และกู้ชีพของมูลนิธิกู้ภัยบ้านไผ่  
ที่ได้มาตรฐานทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้บริการเป็นที่ประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 
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 (3) ศูนย์บริการประชาชน One Stop Service ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้บริการอย่าง

รวดเร็ว  ถูกต้อง ครบถ้วน บริการด้วยคุณภาพ ประทับใจ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ในเรื่องการบริการ
สาธารณะต่างๆ เช่น  งานทะเบียนราษฎร์  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ  และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
ซึ่งสถานที่ตั้งของศูนย์บริการเทศบาลฯ  ได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
 (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบไปด้วย สถานีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2 สถานี สำนักงานเทศกิจ  ศูนย์วิทยุสื่อสาร 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 31 คน 
แบ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน พนักงาน
จ้างทั่วไป 13 คน มีเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบด้วย รถยนต์ดับเพลิงขนาดบรรจุน้ ำ 1,000 ลิตร จำนวน 3 
คัน  รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถยนต์
กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 คัน รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว 
จำนวน 2 คัน เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ำเล็ก จำนวน 3 เครื่อง  วิทยุสื่อสารแม่
ข่าย จำนวน 2 เครื่อง  วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จำนวน 25 เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 
140 เครื่อง ศูนย์อปพร. 1 แห่ง และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 353 คน 

 (5) โรงฆ่าสัตว์   ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วเสร็จเมื่อ ปีงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับและ
พัฒนาการให้บริการของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
 (6) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดเทศบาล 4  

 (7) บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทใน
วิถีชีวิตของชุมชนการพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้  
แลกเปลี่ยนสินค้าการเปิดตลาดแนวใหม่ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลผ่านอินเตอร์เน็ต  การให้บริการชุมชนผ่านแนวคิด Social Networking จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนา
ชุมชนดังนั้นเทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้ดำเนินการโครงการเมืองไผ่ไอที เพ่ือให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายฟรีแก่ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีความต้องการสนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อหาความรู้
ข้อมูลต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้ทำการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 15 จุด ซึ่งได้แก่  
 
1.ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2.ศาลากลางน้ำ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ 3.บริเวณตลาดไนท์เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 4.ศาลาชุมชนแก้วทรานี 5.ศาลาชุมชนจัดสรร 6.ศาลาชุมชนโนนสะอาด 7.ศาลาชุมชนโนนสว่าง 
8.ศาลาชุมชนสมหวังสังวาล  9.หน้าโรงเรียนกรุณาศึกษา 10.หน้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 11.หน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนบ้านไผ่เก่า 12.หน้าโรงเรียนแสงทองประชาสรรค์ 13.หน้าโรงเรียนบ้านเกิ้ง 14.หน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 15.ศาลาชุมชนกกแดง 
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  นอกจากนั้นยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ต  ณ ศูนย์บริการร่วม

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณรอบๆสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โดยเปิดบริการฟรีในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30–16.30 เพ่ือเป็นส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ได้เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็วและทันสมัยในการให้บริการเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
ในด้านต่างๆ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง ต่อไป 
 (8) การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงไร้สาย The voice of banphai ส่งตรง ฉับไว ถึงใจ
ประชาชน ด้วยระบบการส่งข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบเสียงไร้สาย 
ครอบคลุมทั้ง 78 จุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน 
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว  โดยตรง และสามารถที่โทรเข้ามาเพ่ือแจ้งร้องทุกข์ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ทันที 
นอกจากนั้นการแจ้งข้อมูลต่างๆ  ยังส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการหรือมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง 
   
 6.3 ด้านการท่องเที่ยว 
  มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น วัดโพธิ์กลาง(หลวงปู่พุทธกุกุ)  วัดคุ้ม
จัดสรร (วัดหลวงปู่นิล) และมีสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ขอนแก่น เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม     
6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และขอนแก่น  และมีสินค้าของที่ระลึก 
ประเภทอาหาร คือ กุนเชียง  แหนม  ปลาส้ม สำหรับการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว สะดวก และเชื่อมโยง
ไปที่อ่ืนๆ ได้มีเทศกาลท่องเที่ยว งานวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ งานแห่
เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอ
บ้านไผ่ ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ ผลงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบ้านไผ่ ประชาชนได้รับจับจ่าย
ใช้สอยซื้อสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกอาทิ เช่น สินค้า แฮนด์เมด  สินค้าแฟชั่น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
ซึ่งประหยัดงบประมาณในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก 
เป็นจุดที่จะให้มาเที่ยว ชิม ช็อป มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 -21.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการ
อำเภอบ้านไผ่ โดยถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป 

  6.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ยังสามารถเข้าไปส่งเสริม และ

พัฒนาได้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไม่ขาดแคลน มีแรงงานจำนวนมาก และ
ค่าจ้างไม่แพง  การคมนาคมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟ  ที่ดินเพ่ือใช้
เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไม่แพงจนเกินไป  มีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนที ่

 
 

 6.5 ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 เป็นแหล่งรวมความต้องการและการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการในระดับอำเภอบ้านไผ่  การ
คมนาคมมีความสะดวก ทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีแหล่งเงินทุนในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม/ 
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การค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการขายส่ง-ปลีก และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการจับจ่ายซื้อของ คือ การจัดทำ “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่” โดยเน้นสินค้าที่มี
มาตรฐานทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มอาชีพให้มีแหล่งจำหน่ายพร้อมจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงามและพัฒนาข้อมูลแหล่งสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอย่าง
มีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน 
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพแบบเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  สำหรับกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นการผลิตในครัวเรือน เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่ัวตัด กลุ่มผลิตขนมกะหรี่ปั๊บ กลุ่มผลิตกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน น้ำแตงโม กลุ่มผลิตไม้กวาด 
กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม กลุ่มผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า และกลุ่มเพาะเห็ด ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มี
การส่งเสริมและจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศลบาล ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ  สร้างรายได้
ให้กับประชาชน ผู้ที่มีอาชีพเดิมและผู้ที่ว่างงานได้เข้ามาฝึกอบรมเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สำหรับ
ประชาชนผู้สนใจสามารถรวมกลุ่มกันและสามารถขอให้เทศบาลฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนใจได้ 
  ในอำเภอบ้านไผ่มีสถาบันทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งของภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการดำเนินงานของภาครัฐด้วย ซึ่งในปัจจุบันมี
สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารต่างๆ อยู่ 9 แห่ง  ในอำเภอบ้านไผ่ ดังรายละเอียดดังตาราง 

                      ตารางแสดงรายชื่อธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ลำดับ ชื่อธนาคาร จำนวน(แห่ง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ธนาคารธนชาต สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกสิกรไทยสาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

รวม 9 
 
 โดยรวมแล้วเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปัจจัยด้านต่างๆที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองของเทศบาล 
 
 6.6 ด้านแรงงาน 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่ วไป อาชีพ
เกษตรกรรม  อาชีพค้าขาย  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของสังคมเมืองกึ่งชนบท  จะมีความเกื้อกูล รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากรในวัยแรงงานมาก และ
สามารถทำงานได้เฉพาะในงานที่มีการใช้เทคโนโลยีได้ดี  ประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาคเกษตรมาก
ขึ้นบ้านเรือนมีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางคมนาคม คือ ทางรถไฟ และทาง
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รถยนต์  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูงแรงงานมี
ความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อาชีพใน
ท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรวัยแรงงาน   
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจาก
บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานล้อมรอบ
ทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงทำให้พ้ืนที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ำระบายน้ำไม่ดี  มี แม่น้ำชีไหลผ่าน
เป็นลำน้ำแบ่งเขตระหว่างอำเภอบ้านไผ่  และอำเภอชนบท  เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 
150–300 เมตร แผ่นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่ง
หญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 
  ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอำเภอด่าน
สุดท้ายก่อนเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และตั้งอยู่บนถนนสายสำคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทาง
รถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผ่านตัวเมืองซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ เช่น 
จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเอ้ืออำนวยต่อ
การพัฒนาเทศบาล ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เป็นพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม
โดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ และดิน มีพ้ืนที่ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาได้อีกมาก และราคา
ที่ดินไม่สูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและ การขยายตัวด้านการคมนาคม การ
ลงทุน ระดับอำเภอ  จังหวัดและเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งคลังสินค้าการเกษตร และสินค้าอ่ืน ๆ มีความพร้อมใน
ด้านของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และพร้อมที่จะพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขั้น ผลพวงของการพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็นจำนวนมาก การขนส่งสินค้าเข้าสู่จังหวัดทำได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์และ
ทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการส่งต่อสู่จังหวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและ
พืชผักสวนครัว ต่างๆ เป็นต้น สำหรับตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมาคอยรับซื้อ
พืชผลทางการเกษตร  แต่ราคาก็ตกต่ำ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง สำหรับการทำเกษตรใน
ปัจจุบันนี้จะมีต้นทุนที่สูงมาก  มีการใช้สารเคมี และก็มีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากขึ้น 
ค่าแรงงานก็สูงขึ้น  เนื่องจากขาดแรงงานด้านการเกษตร  สำหรับประชากรในวัยแรงงานมีจำนวนมาก แต่ได้ม ี
 
การไปทำงานโรงงาน หรือทำงานต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเกษตร ซึ่งมีต้นทุนสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาจากทางรัฐบาล 
 พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปรผัน
ทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง มีอัตราการ
เสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  ดินมีคุณภาพต่ำทำให้การเกษตรไม่
ได้ผลเท่าที่ควร  ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง หน่วยงาน
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ภาครัฐซึ่งมีนักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถใช้น้ำจาก
แหล่งเก็บกักน้ำได ้
 เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการผลิต  เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เกษตรกรยากจน ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมทำให้การผลการผลิตต่ำ คุณภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ไม่คุ้ม
กับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภทอ่ืนแทน  
เนื่องจากรายไดด้ีกว่า 
 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อยขาดการรวมกลุ่มทำให้แต่ละ
รายมีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ลำบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพของการผลิตความไม่
แน่นอนของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรในภาคเกษตรบางส่วน
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  ทำการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจำกัดด้านที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
กรรม  รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด 
 

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 แหล่งน้ำในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอยู่หลายแห่ง คือหนองน้ำและ
บึงธรรมชาติ  เป็นลำน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ลำห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนน แจ้งสนิท ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และลำห้วยจิก ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยก
มาจากแม่น้ำชี ไหลผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ 1,100 ไร่ ส่วนแก่ง
ละว้าตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกสำราญอยู่ห่างตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น 
ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ำที่
แก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ำดื่ม  เพื่อผลิตน้ำประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
 
 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีแหล่งน้ำสาธารณะประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  ที่สำคัญได้แก่  

  -ลำห้วยยางและลำห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นลำห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความ
ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  -หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ โดยคิดเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ำ
ประมาณ 52,800 ลูกบาศก์เมตร 

  -สระสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเกิ้ง  มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 
5,928  ลูกบาศก์เมตร 

 
  -หนองลุมพุก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นท่ีประมาณ  5  ไร่ 
  -สระน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  มีพื้นท่ีประมาณ 2 งาน  
  -สระคึกฤทธิ์  มีพื้นท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  3,200 ลูกบาศก์เมตร 

 แหล่งน้ำชลประทาน  ที่สำคัญ ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คือ 
 1) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การประปาจุน้ำได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3 ,300 เมตร คลองซอย 
ฝั่งขวายาว 1,250 เมตร 
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 2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุ น้ำได้  
37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ำ 
 3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ำได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่  ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ำ 
  เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะ
สำหรับที่จะทำไร่  ทำนา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันสำปะหลัง  คลังสินค้าเพ่ือ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีชุมชนทั้งสิ้น 39 ชุมชน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 28,436 คน  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาได้แก่ ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาอ่ืนๆ ดังนั้นจึง
มีศาสนสถานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จำนวนมาก ดังนี้ 
 -ศาสนสถานของศาสนาพุทธ  จำนวน 9 แห่ง  ได้แก่ 
   1. วัดนันทพิมพาราม 
   2. วัดป่าชัยวารินทร์ 
   3. วัดคุ้มจัดสรร 
   4. วัดจันทร์ประสิทธิ์ 
   5. วัดโพธิ์ศิริโสภณ 
   6. วัดโพธิ์ชัย 
   7. วัดศรีบุญเรือง 
   8. วัดโพธิ์กลาง 
   9. วัดเอ่ียมไพบูลย์ 
 -ศาสนสถานของศาสนอิสลามจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
   1. มัสยิดดารุลอามาน  อำเภอบ้านไผ่ 
 -ศาสนสถานของศาสนาคริสต์  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
   1. โบสถ์แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 
   2. คริสตจักรบ้านไผ่ 
 

 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานตลอดทั้งปี 
“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย เช่น ประเพณีวันลอยกระทง 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบุญเบิกบ้าน(บุญซำฮะ) ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์  ประเพณีบุญมหาชาติ (พระเวสสันดร)
วันเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อำเภอบ้านไผ่  งานประเพณีสืบสาน
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วัฒนธรรมของสมาคมปุงเถ่ากง-ม่า (งานงิ้ว)  ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี 
 8.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมอีสาน โดยการรณรงค์และส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าพ้ืนเมือง  รวมทั้งการจัดงานวันอีสาน โดยมีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น ประกวดแข่งขัน ดีดพิณเป่าแคน และหมอลำกลอนประยุกต์ 
และประชาชนให้ความร่วมมือในการแต่งกายสวมใส่ผ้าพื้นเมือง  สำหรับภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน   
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก  ของฝากจากเมืองบ้าน
ไผ่  ซึ่งปัจจุบันก็มีสินค้าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  และซื้อเป็นของฝากจากบ้านไผ่  คือ กุนเชียง  แหนม  
ปลาส้ม  และกระติบข้าว  ที่เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของบ้านไผ่ 
   สำหรับของฝากที่เป็นที่รู้จักของคนที่ผ่านอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จะรู้จักกันก็คือ  
บ้านขนมคุณภัทราตั้งอยู่ที่ 415/4 หมู่ที่ 20 ถนนมิตรภาพ อยู่ระหว่างแยกบ้านไผ่ และแยกบ้านเกิ้ง อำเภอ
บ้านไผ่เป็นร้านขายขนมหวานเบเกอรี่ของฝากแนวใหม่จากบ้านไผ่ พร้อมทั้งเป็นร้านอาหาร ร้านของหวาน ร้าน
กาแฟขนมท่ีขึ้นชื่อคือ ขนมบัวหิมะ ขนมไดฟูก ุขนมโมจิมรกต น้ำสมุนไพร เค้ก และเบเกอรี่ต่างๆ ราคาไม่แพง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แบ่งเป็น  6 ประเภท 
 
1.แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก ่
        1.1 เทววิหารพุทธญาณเต๊กก่าจีเยี้ยงเกาะ 
                     ที่อยู ่:  ถนนสุขาภิบาล 2  ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL7S0SM6p0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAVaO3FIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjIzJ3LuZjbAhWLrY8KHcg4BjIQ6BMwA3oECAEQFA
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          หลักจากเกิดสถานเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีเฮียงเกาะ อำเภอเตี้ยเอี้ย มณฑลกวางตุ้ง เมื่อปีพ.ศ.
2482 (ปีกี๋เบ้า) แล้ว คุณธรรมคำสอน “เต็กก่า” ก็แพร่หลายไปท่ัวแถบเมืองแต้จิ๋วและซัวเถา หลังจากนั้นในปี 
พ.ศ. 2488 (ปีกะซิง) ปวงเทวอาจารย์ก็สั่งสอนแพร่ลงสู่ทางใต้ พร้อมกับกำชับสานุศิษย์ทั้งหลายเตรียม
เดินทางสู่ต่างแดนเพื่อเผยแผ่คุณธรรม แต่ในปีถัดมาญี่ปุ่นก่อสงครามรุกรานทั่วเอเชีย ภายหลังสงครามยุติ
ดินแดนทางได้ฟ้ืนฟูการคมนาคม เหล่าศิษย์ต่างปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเทวอาจารย์ จนสามารถจัดตั้งสถาน
ธรรมแห่งเต็กก่าทั้งในฮ่องกง และประเทศทางใต้โดยทั่วไป  
          สำหรับในประเทศไทยแล้ว เทวอาจารย์องค์เตียวเอ้ียงท้ง ได้บัญชาให้อัญเชิญผงธูปศักดิ์สิทธิ์ลงสู่ทางใต้ 
โดยนายเต็กหงอ แซ่ลิ้ม (ตั้งซิ่วหงอ) ชาวไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคม “จีฮวงเกาะ” เมืองซัวเถา เป็นผู้อัญเชิญผง
ธูปศักดิ์สิทธิ์เดินทางสู่ประเทศไทย แต่เนื่องด้วยข้อกฎหมายในสมัยนั้น ไม่สามารถเผยแพร่และพัฒนากิจการ
ของคุณธรรมเต็กก่า ทั้งยังไม่สามารถประกอบพิธีประทับทรง (คุยกี) ได้ เป็นเวลาเกือบ 1 ปี แต่ด้วยศรัทธาและ
อุดมการณ์ของผู้อาวุโสหลายท่าน จึงได้เริ่มพิธีประทับทรงอย่างไม่เปิดเผย และไม่มีสถานที่แน่นอน จนกระทั่ง
ต่อมาสามารถก่อตั้ง จีจินเกาะ เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง ขึ้นเป็นเกาะต้นๆ ของประเทศไทย และสามารถเผยแพร่ธรรม
และขยายคุณธรรมสถานออกไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว จวบจนปัจจุบัน (ม.ค. 2550) มีคุณธรรม
สถาน “เต็กก่า” ถึง 77 แห่งในประเทศไทย และอีก 5 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมเป็น 82 แห่ง โดยมีสำนักคุณธรรมกลาง หรือ เต็กก่าจงหวย (เต็กจ้ง) เป็นผู้ประสานงานกุศลสถาน
ทั้งหมด  ในช่วง 25 ปี แรกของการเข้ามาเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” ในประเทศไทย คือในช่วงปี พ.ศ. 2448-
2513 สามารถกล่าวได้ว่า ทุกๆ แห่งอาศัยการประทับทรงชี้แนะการดำเนินกิจการกุศลต่างๆ จากปวงวิสุทธิ
เทพเทพาจารย์แทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะการประทับทรงในช่วงแรกๆ เป็นไปด้วยความลำบากอย่างยิ่ง เพราะ
รูปแบบของการตั้งสมาคมคุณธรรมศาสน์นั้น ต้องเปิดกว้างเพ่ือเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชน เพ่ือประกอบกิจ
กุศล และพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมักถูกทางราชการในสมัยนั้นเพ่งเล็ง ว่าเป็นการรวมตัวของพรรคก๊กมินตั๋ง หรือ 
คอมมิวนิสต์ เป็นต้น การประทับทรงในสมัยนั้นคำสอนหรือคำทำนายต่างๆ ของปวงเทวอาจารย์มักปรากฏขึ้น
จริง ทำให้สาธุชนทั่วไปทั้งไทยและจีนปวารณาตัวเข้าเป็นศิษย์ใหม่อยู่เนืองๆ  
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       1.2 วัดป่าสุมนามยั 

        วัดป่าสุมนามัย  Wat Pa Sumnamai ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม ที่อยู่ : ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  วัดป่าสุมนามัย เป็นวัดเก่าแก่ใน 
ตำบลหัวหนอง เป็นวัดที่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา ภายในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ ธรรมชาติอัน
ร่มรื่น มีศาลากลางน้ำ ที่สามารถนั่งอยู่ได้ทั้งวัน และที่สำคัญเป็นวัดที่เคร่งในธรรมวินัย เป็นอย่างยิ่ง  
 
        1.3 วัดคุ้มจัดสรร 
         วัดคุ้มจัดสรรค์ตั้งอยู่เลขท่ี ๖๔๑/๔๐ หมู่ ๑ ต.ใน
เมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น ตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๙  ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๗ ปีมะโรง เดิม
ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดป่าโกศลประชานิรมิต เรียกตาม
นามผู้สร้างวัด คือ พระครูโกศลสมณกิจ(หลวงปู่
นิล  มหันตปัญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย
ชาวบ้านคุ้มจัดสรร และชาวอำเภอบ้านไผ่ ได้บริจาค
ทรัพย์ซึ่งมีที่ดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ถวายให้พระครูโกศลสมณ
กิจให้สร้างวัด 
         วัดคุ้มจัดสรรค์เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านไผ่(ธรรมยุต) เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อ
ทางราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี พุทธศาสนิกชน
ทั่วไป 
               ทรัพย์สินของวัด  ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา 
                        ทิศตะวันออก               จดถนนสาธารณะ 
                        ทิศตะวันตก                  จดทางรถไฟ 
                        ทิศเหนือ                      จดที่ดินของชาวบ้าน 
                        ทิศใต้                          จดที่ดินของชาวบ้าน 
 
               สถานภาพของวัด 
               ๑. อุโบสถ   ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖  สิ้นค่าก่อสร้าง  
  ๕,๘๔๖,๕๓๘ บาท 

https://www.edtguide.com/travel/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.edtguide.com/travel/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/travel/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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               ๒. ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๐  สิ้นค่า  
  ก่อสร้าง ๒,๕๖๔,๒๑๗ บาท 
               ๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๙ สิ้นค่า 
  ก่อสร้าง ๒,๗๖๔,๙๗๖ บาท 
               ๔. หอฉัน  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๕  สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๒๖,๕๐๐ บาท 
               ๕. เมรุและศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ ห้อง สร้าง พ.ศ.๒๕๓๑ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๖๕๔,๗๓๘ บาท 
               ๖. กุฎีสงฆ์    สรา้งด้วยคอนกรีต ๑๘ หลัง 
               ๗. กุฎีสงฆ์    สรา้งด้วยไม้ ๑๕ หลัง 
               ๘. ห้องน้ำ-ห้องส้วม  ๑๖ ห้อง 
               ๙. รั้ววัด  ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
             ๑๐. ถนน  ถนนภายในวัดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
             ๑๑. หอระฆัง สร้างพ.ศ. ๒๕๒๙ 
             ๑๒. โรงครัว 
             ๑๓. สระน้ำ  ขนาด ๒๐๐ ตารางวา ลึก ๓ เมตร สำหรับปล่อยปลาบำเพ็ญกุศล 
 
         1.5 วัดสะอาดโนนงาม (วัดบ้านหนองลุมพุก) 

  
 
 
 
 
 
 
           วัดสะอาดโนนงาม ตัง้อยู่ที่ เทศบาลอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปน็วัดตั้งอยู่ใน
ชุมชนหนองลุมพุก และเปน็สถานที่ศักดิ์สิทธ์ ทีช่าวชุมชนนับถือเป็นสถานที่หลอมรวมจิตใจของพี่น้องชุมชน
หนองลุมพุกที่ใช้ประกอบพิธทีางศาสนาตา่งๆ 
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 409 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชั่วโมง 52 นาที  
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 44.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจงัหวัดประมาณ 45 นาที  
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 6 นาท ี

         1.6 วัดโพธิ์ชัย 
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ถนนโพธิ์ชัย ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110 
โทรศัพท์ : 0-4327-3068  
สถานทีแ่ห่งน้ีศักดิ์สทิธิ์ และมีมนตข์ลัง อันเน่ืองด้วย บุรพาจารย์ เป็นคนก่อตั้ง สร้างขึ้นมา 
        
       1.7 วัดโพธิ์กลาง 
         หลวงปู่กกุุ วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง หรือหลายๆคนเข้าใจกันว่าเป็น
หลวงพ่อโสธร วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง วันนี้โอกาสดีเอาประวัติมาฝากกัน 
พระพุทธรูปหลวงปู่กุกุ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยหล่อ
ด้วยผงว่าน อัดด้วยยางรัก และลงรักสีชาด มีขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว สูง 
๑๙ นิ้ว เฉพาะฐาน ๖ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์กลาง บ้านเกิ้ง ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็น
พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีประวัติความเป็นมาดังนี้บริเวณท่ี
เป็นที่ตั้งวัดโพธิ์กลางนี้ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นโพธิ์ 
ต้นมะขาม ต้นไทร ต้นมะม่วง ต้นพิกุล เมื่อถึงวันพระจะมีสิ่งประหลาด
มหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอ คือจะมีดวงไฟสีสุกใสเท่าไข่ไก่ ลอยไปมาภายใน
บริเวณวัด บางครั้งพระเณรพากันไล่ตะครุบ แต่ก็ไม่เคยตะครุบได้สักที 
ก่อนวันที่จะมีการขุดพบองค์พระ คือวันพุธ คืนแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๐ 
ได้มีผู้นิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปหลวงปู่กุกุนี้ ที่บริเวณใต้ต้นโพธิ์ที่อยู่กลางวัด พอถึงวันพุธแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ 
พระในวัดจึงพากันจัดขัน ๕ ขัน ๘ คารวะ แล้วก็ลงมือขุดค้นและได้พบพระพุทธรูป ๑ องค์ ซึ่งก็คือ หลวงปู่กุกุ 
นอกจากนั้นยังยังได้ค้นพอโอ่งดิน ๓ โอ่งบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กท่ีหล่อด้วยผงว่านจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่
จะแตกหักไปเนื่องจากอัดไม่แน่น เมื่อขุดพบและได้นำขึ้นมาแล้ว ไม่ทราบว่าจะเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า
อย่างไร คณะกรรมการวัดชาวบ้านพร้อมด้วยพระสงฆ์จึงได้ประกอบพิธีเสี่ยงทายชื่อ โดยได้นำชื่อของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์มาเสี่ยงอธิษฐานโดยเอ่ยพระนามไปตามลำดับ พอเอ่ยพระนามแรก คือ “พระเจ้ากุ
กุ” ก็ปรากฏว่าพระพุทธรูปมีความหนักมากจนยกไม่ขึ้น แล้วก็อธิษฐานต่อว่า ถ้าชอบชื่อนี้จริง ๆ ก็ขอให้เบา
และยกขึ้น ก็ปรากฏว่ายกขึ้นได้โดยง่าย จึงได้พร้อมใจกันขนานนามว่า หลวงปู่กุกุ จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
2.แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
 
 2.1 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ 
          อำเภอบ้านไผ่ ได้สืบสานประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัด
งานแห่ปราสาทข้าว หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในเดือนมกราคมของทุก
ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี“ไทอีสาน” ตามฮีตสิบ
สองคองสิบสี่ เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
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พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสินค้าชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน และ
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี กิจกรรมสำคัญ คือให้ชาวบ้านนำ
ข้าวเปลือกมารวมกันไว้ที่ลานชั่วคราว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ แล้วประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ อาทิเช่น การนำข้าวเปลือกมาโฮมบุญ การสู่ขวัญข้าวขวัญน้ำ การถวายทานข้าว จัดขบวนแห่
ปราสาทข้าวจากทุกตำบล จากหน่วยราชการ/ภาคเอกชน จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคราชการ/เอกชน 
จัดประกวดเรียงความเรื่อง “ข้าวของพ่อ” ประกวดแข่งขันสารภัญญะ งามตุ้มโฮมไทบ้านไผ่ ประกวดธิดา
บุญกุ้มข้าวใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอิสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ การแสดงแสง สี เสียง ชุด”กุ้ม
ข้าวใหญ่ ไอศวรรย์ อัศจรรย์เมืองบ้านไผ่” 
 
 2.2 ประเพณีบุญมหาชาติ /บุญผะเหวด 

          เทศบาลเมืองบ้านไผ่และชาวบ้านได้จัด
ขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดร เข้าเมือง
ตามประเพณี บุญมหาชาติของชาวอีสาน ที่ร่วมกัน
ทำมาอย่างยิ่งใหญ่และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน และ
ถือเป็นวัฒนธรรมที่ทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมีการ
จัดงานขึ้น หลังการเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ สำหรับบุญ
ผะเหวด หรือบุญมหาชาติชาวอีสานจะจัดทำกันทุก

หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึง
กลางเดือน 5 หรือเรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนสี่ ก็คือ การ
เทศน์มหาชาติ เป็น 1 ในประเพณี 12 เดือน หรือ ฮีท 
12 ของชาวอีสาน ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม (เดือนสี่) เป็น
งานบุญเก่าแก่ที่มีอยู่คู่กับชาวอีสานการจัดงานบุญผะ
เหวดนั้น จึงสำคัญอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก 
หรือเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาโดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าฟังเทศน์ครบทั้งหมดวัน
เดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์สำหรับการแห่พระเวสสันดร
กลับเข้าเมือง ถือเป็นพิธีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นการแห่บุญใหญ่ที่สร้างความสุขสนุกสนานแก่
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน แต่ถ้า หากถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮี
ตสิบสอง โดย ได้อันเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ในงานบุญมหาชาติ ครั้งนี้ โดยมีขบวนช้างอันเชิญ 4 เชือกร่วม
ขบวนพร้อมทั้งได้โปรยทาน ให้กับผู้มาร่วมงานตลอด ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่
เหมือนการให้ทานตามอดีตกาล และได้อนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบสานมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังเพ่ือให้เห็นคุณค่า
และอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป 
 
 2.3 ประเพณีบุญบั้งไฟ 
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         บุญบ้ังไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของชาวอำเภอบ้านไผ่ โดยมีตำนานมาจากนิทานพ้ืนบ้านของภาคอีสาน
เรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพ้ืนบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้ง
ไฟขึ้นเพ่ือเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่
คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงาน
บุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ โดยทั้งนี้การจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ของพ่ีน้องในชุมชนโซนบ้านเกิ้งและชุมชนหนองลุมพุก ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ทุกปีทั้งในเรื่องงบประมาณ การประชาสัมพันธ์งานประเพณี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.แหล่งท่องเที่ยวทางเชิงวิถีชีวิต 
 

 3.1 ถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ ่
           ถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ อีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจของพ่ีน้องชาวบ้านไผ่ 
จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 21.00
น สินค้ามีหลายรูปแบบ เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และเป็นอีกทางหนึ่งที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในชุมชน สนับสนุน การท่องเที่ยว
ถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ การแสดงและมีการแจก
ของรางวัล เพื่อคืนกำไรให้กับผู้ที่มา เที่ยว ชิม ช้อป 

ถนนคนเดินจนเป็นที่เลื่องลือ
ไกลพ่ีน้องอำเภอใกล้เคียงก็มา 
ผ่อนคลายกับบรรยากาศชิลล์ 
สไตล์เมืองบ้านไผ่  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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3.2 กุนเชียง 
กุนเชียงระดับตำนาน สุดยอดของฝาก สูตรดั้งเดิมจากเมืองจีนอายุกว่า 100 ปี พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น 

ขายดีการันตีรางวัลสินค้าโอทอป 5 ดาว ทายาทรุ่นที่สาม 
เปิดเผยร้านบ้านไผ่ลิ้มซินเฮียง ตั้งอยู่ภายในตลาดสด หน้า
สถานีรถไฟ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของฝากของคนในชุมชน โดยเฉพาะกุนเชียงที่
เปิดจำหน่ายมานานกว่า 100 ปี โดยมีลูกค้ามาทำการ
เลือกซื้อเพ่ือเป็นของฝากและรับประทานกันภายใน
ครอบครัวกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน จนกลายเป็น

กุนเชียงในตำนานที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่นที่มาทำการเลือกซ้ือ   

                                                อย่างมาก 
  
 

 
 
 
 
 
3.3 บะหมี่กวางตัง 

  
 

      หากให้พูดถึงร้านบะหมี่เกี๊ยวชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงเรียง
นามเป็นที่รู้จักกันของชาวขอนแก่นมานานกว่า 60 ปี 
หลาย ๆ คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ
ชาว อ.บ้านไผ่ จะต้องรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี กับ

ร้าน “บะหม่ีกวงตัง”จุดเริ่มต้นของร้าน
บะหมี่กวงตัง ต้องขอย้อนกลับไปไกลกว่า 
6 ทศวรรษ โดยแรกเริ่มเดิมทีร้านนี้จะ
ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบัน
ก็ยังเปิดอยู่ เรียกได้ว่าเป็นสาขาต้นกำเนิด
ความอร่อยของบะหมี่กวงตังเลยทีเดียว 
ก่อนที่ในปัจจุบันจะมีการแตกสาขา
ออกไปรวมถึงการมาตั้งสาขาในตัวเมือง

ขอนแก่น ให้ชาวขอนแก่นได้ลิ้มลองความอร่อยของบะหมี่สูตรกวางตุ้ง

http://zappnuar.com/wp-content/uploads/2015/11/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87-4.jpg
http://zappnuar.com/wp-content/uploads/2015/11/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87-3.jpg
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กันถึงที่ความโดดเด่นของบะหมี่ที่นี่ คือการใช้เส้นบะหมี่ที่ทำขึ้นเอง เส้นจะมีความเหนียว นุ่ม เล็ก แตกต่างจาก
เส้นบะหมี่ตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงแป้งท่ีใช้ห่อเกี๊ยว ก็จะมีความบาง นุ่ม ได้รสสัมผัสของเกี๊ยวหมูที่แสน
อร่อย แบบเต็ม ๆ คำนอกจากเมนูบะหมี่แล้ว ที่ร้านยังมีเมนูเด็ดอื่น ๆ อย่าง ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง ที่ขึ้นชื่อ
ไม่แพ้บะหมี่กันเลยทีเดียว ร้านบะหมี่กวงตังสาขาเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนพิมพสุต ใกล้ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ สิบโมงครึ่ง ถึง บ่ายสอง นอกจากนี้ที่ร้านยังมีจำหน่ายเส้นบะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว  
 
          3.4 บ้านขนมคุณภัทรา 

             บ้านขนมคุณภัทรา เริ่มต้นจากธุรกิจเบเกอรี่
เล็กๆ ในปี 2552 ที่ริมบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น 
ต่อมาคุณภัทราจึงได้คิดค้นสูตรทำ " ขนมบัวหิมะ " ซึ่งมี
ทั้งหมด 6 ไส้ ประกอบด้วย ถั่วแดง , ถั่วเหลือง , งาดำ 
, ชาเขียว , เผือก และพุทราจีน ได้ผลตอบรับที่ดีมาก 
ลูกค้าท่ีรับประทานประทับใจตั้งแต่คำแรกท่ีได้ชิม ทั้งใน
เรื่องของความหอม นุ่มละมุนลิ้น ไส้ทำจากธัญพืชแท้ๆ 
ปัจจุบันขนมบัวหิมะ ตราซากุระ มีจำหน่ายมากกว่า 50 
จังหวัด ทั่วประเทศ  ในปี 2555 บ้านขนมคุณภัทรา 

ได้รับเครื่องหมาย " ถนัดศรี ชวนชิม " จาก ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ โดยให้คำนิยมไว้ว่า " ขนมบัวหิมะ ตรา
ซากุระ อร่อยจนถึงฝัน " ขนมบัวหิมะ ตราซากุระ เป็นขนมที่เติบโตจากลูกค้าท่ีบอกต่อถึงความหอมอร่อย เป็น
ขนมของฝากจังหวัดขอนแก่น ขนมบัวหิมะ ตราซากุระ ยังได้รับเกียรติให้ลงในหนังสือ เส้นทางคัดสรร รางวัล
ท่องเที่ยว ของทาง ททท.เป็นสินค้าชวนซื้อของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบัน บ้านขนมคุณภัทรา ตั้งอยู่เลขที่ 
415/4 หมู่ 20 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสอนค้าของบ้าน
ขนมคุณภัทรา สามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ Top Supermarket , Maxvalu , Cafe Amazon เกือบทุกสาขา
https://www.facebook.com/บ้านขนมคุณภัทรา 
 

 3.5 ชวนโอชา 
 
         ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ ขายมานานจากรุ่นอาม่าถึงรุ่นลูก 
จนตอนนี้รุ่นลูกก็กลายเป็นคนเก่าคนแก่ไปแล้วบรรยากาศร้าน
เป็นแบบบ้านๆ ธรรมดา มีโต๊ะนั่ง 10 กว่าตัว ในวันที่ไปทาน 
คนค่อนข้างเยอะต้องรอคิวนั่ง ไปถึงให้หาที่นั่งก่อนเลยยังไม่
ต้องสั่ง เพราะเดี๋ยวจะมีคนมารับออเดอร์ที่โต๊ะเอง (ยกเว้นสั่ง
กลับบ้าน) ก๋วยเตี๋ยวอาจจะรอนานหน่อยเพราะคนสั่งเยอะ 
ชามแรกสั่งเส้นเล็กน้ำพิเศษ น้ำซุปก่อนปรุงรสชาติจะจืดไป

บ้างแต่
นับว่าเป็น
ก๋วยเตี๋ยว
หมูที่อร่อย
ที่สุดในบ้าน

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2-the-Sweet-Factory-346414735453159/
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ไผ่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.แหล่งท่องเที่ยวทางเชิงการศึกษา การเรียนรู้ 
        4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 
99.6 ตารางวา เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ภายในอาคาร 2 ชั้น ได้จัดให้มีนิทรรศการ
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ห้องเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเก็บ
รวบรวมพระ
ราชประวัติ

และผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
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จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หรือห้องนิทรรศการโลกดึกดำบรรพ์ ที่จัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์และ
ฟอสซิลด้วยระบบเสียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสิ่งแวดล้อมเปิด
บริการเข้าชม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 
0   4327 4154   การเดินทาง ใช้เส้นทางขอนแก่น-นครราชสีมา ศูนย์ฯ อยู่เลยแยกบ้านไผ่ไปประมาณ 1 
กิโลเมตร ตรงข้ามกับบิ๊กซี สาขาบ้านไผ่ 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ดำเนินการ 

รูปแบบการส่งเสริม 

เว็ป
ไซต ์

สื่อ
ออนไลน ์

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

สื่อสิงพิมพ ์ เสียงไร้สาย 

 แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์        

1 เทววิหารพุทธญาณเต็ดก่าจีเยี้ยงเกาะ ตลอดทั้งปี เทววิหารพุทธญาณเต็ดก่าจีเยี้ยงเกาะ      

2 วัดป่าสุมนามัย ตลอดทั้งปี วัดป่าสุมนามัย      

3 วัดคุ้มจัดสรร ตลอดทั้งปี วัดคุ้มจัดสรร      

4 วัดสะอาดโนนงาม ตลอดทั้งปี วัดสะอาดโนนงาม      

5 วัดโพธิ์ชัย ตลอดทั้งปี วัดโพธิ์ชัย      

6 วัดโพธิ์กลาง ตลอดทั้งปี วัดโพธิ์กลาง      

 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      

7 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ช่วงเดือนมกราคม       

8 ประเพณีบุญมหาชาติ/บุญผะเหวด ช่วงเดือนพฤษภาคม       

9 ประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเดือนมิถุนายน 
ชุมชนหมู่สี่พัฒนา,ชุมชนบ้านข่าพัฒนา
ชุมชนปอบิด ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชน

โพธิ์สวรรค์  ชุมชนหนองลุมพุก 
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ที ่

 
 

กิจกรรม 
 
 

ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 

รูปแบการส่งเสริม 

เว็ป
ไซต ์

สื่อ
ออนไลน ์

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

สื่อสิงพิมพ ์ เสียงไร้สาย 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวถิีชิวติ        

10 ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ตลอดทั้งปี 
ถนนเจนจบทิศ หน้าที่ว่าการ 
อำเภอบ้านไผ่ 

     

11 กุนเชียง ตลอดทั้งปี ร้านจำหน่วยกุนเชียง ต.ในเมือง      

12 บะหมี่กวงตัง ตลอดทั้งปี ร้านบะหมี่กวงตัง ถ.เจนจบทิศต.ในเมือง      

13 บ้านขนมคุณภัทรา ตลอดทั้งปี บ้านขนมคุณภัทรา ถ.มิตรภาพ      

14 ชวนโอชา ตลอดทั้งปี ร้านชวนโอชา ต.ในเมือง      

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การ
เรียนรู้ 

       

15 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

ตลอดทั้งปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 

 
 

จัดทำโดย 
 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โทร. 0-4327-2661 ต่อ 54 

http://www.banphaicity.go.th 
facebook : เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 

http://www.banphaicity.go.th/
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คำนำ 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      
การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นอกจากนี้ งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดำเนินการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้การวางแผน
อย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงนำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับดูแลติดตาม        จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
 
 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ส่วนที่ 1  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2  
 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ที่  1417 / 256๔ 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

…………………………………………………………. 
           การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม
ขนส่ง การค้าการลงทุนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญที่จะกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันมากขึ้นกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือให้การท่องเที่ยวมี
การบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 2 ปีถัดไป โดยมีเป้าหมายใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการเป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวคุณภาพอย่างยั ่งยืนสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 ว่าด้วย
การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตราที ่16 (8) กำหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจจึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ. ศ. 2564 ถึง 2568 ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยจะนำ
กลยุทธ์แปลงเป็นกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวในระยะยาว เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวความไม่พร้อมของสิ่งอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่อง เที่ยวทักษะและองค์ความรู้ของ
บุคลากรท่องเที่ยวรวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและ
ประชาชนเป็นต้นซึ่งหากท้องถิ่นจำเป็นต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวควรมีการทบทวนทิศทางของการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงเพื ่อให้การท่องเที่ ยวมีคุณภาพอย่างยั ่งยืนต่อไปจึงขอแต่งตั้ง
คณะทำงานการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ดังนี้ 
  
 ๑) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่    ประธานกรรมการ 

๒) ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่    รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    กรรมการ 
๔) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กรรมการ 
๕) ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
๘) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการ 
๙) ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
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            ๑๐) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ          กรรมการ 
            ๑๑) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ              กรรมการ/เลขานุการ 

          ๑๒) ผูช้่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   โดยให้คณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ ประชุม พิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผลรวมถึง
เสนอแนะ ปัญหา ข้อขัดข้อง ขั้นตอน การปรับปรุง แนวทางการแก้ไขและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทสบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

  ทั้งนี้    ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  8   ธันวาคม  256๔ 
 
        
 

                                    (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 



 
บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

ที่       827  / ๒๕๖4 วันที่     8   ธันวาคม  ๒๕๖4  

เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

เรียน   คณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
         
                  เรื่องเดิม     
        ตามท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ 1417/2564 ลง
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจดัทำแผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่และได้แจ้ง
คณะทำงานทราบแล้วนั้น  
 
  ข้อเท็จจริง 

   เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มทิศทางของการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง เพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอเชิญประชุมคณะจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ตาม
คำส ั ่ ง  ในว ันท ี ่  13 ธ ันวาคม 2564 เวลา 13.30น.  ณ ห ้องประช ุมสภาเทศบาลเม ืองบ ้านไผ่  
                      
                     ข้อพิจารณา  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และร่วมประชุมตามกำหนดฯต่อไป 
 
 
          
 

                                                   
    (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 

                  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
 
  
   
                                             

 

 

 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
                                         ครั้งที่         / 2564 
                           วันที่ 13  ธันวาคม  2564   เวลา 13.30 น. 
                                      ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
                                ........................................................... 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม................./................เมื่อวันที่ .............. ..... 
   -ไม่มี- 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
   3.1.........................................................................................................  
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วาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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   4.2.......................................................................... .................................. 
   4.3.............................................................................................................  
วาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   5.1............................................................................................................ 
   5.2............................................................................................................  
   5.3.............................................................................................................  
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

6.1............................................................................................................  
6.2............................................................................................................  
6.3.............................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ครั้งที่     / 2564 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ประกรรมการ   
2 นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต รองประธานกรรมการ   
3 นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน กรรมการ   
4 นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า กรรมการ   
5 นายอิทธิพล  พวกเมืองพล กรรมการ   
6 นายพิชัย  แก้วกระจ่าง กรรมการ   
7 นางอัญชิสา  วงค์จันฬา กรรมการ   
8 นางสุกัญญา  จันทร์ภักดี กรรมการ   
9 นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา กรรมการ   

10 นายสัญญา  โม้อ้อน กรรมการ   
11 นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา กรรมการ/เลขานุการ   
12 นายรพีพงศ์  ปลั่งศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ   
13     
14     
15     
16     
17     

 
 


