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              ตามที่เทศบาลเมืองบานไผไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2548-2552) ไปแลว
นั้น  เนื่องจากภาวะสังคม  การเมือง  การปกครองของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็จึงทําให
เทศบาลมีความจําเปนตองดาํเนินการเปลีย่นแปลงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  โดย
อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวด 4 ขอ 23  และเพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ซ่ึงกระบวนการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบฯ  ไดเนนหนักตอ
กระบวนการมสีวนรวมของภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ภาครัฐ  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
และรวมไปถึงแผนพัฒนาเทศบาลสามป   โดยยดึหลักกรอบและแนวทางหลักคือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  นโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอย
แกนสาร (ขอนแกน,มหาสารคาม,รอยเอ็ด) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั  ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน  
และแผนชุมชน เพื่อใหทิศทางและเปาหมายการพัฒนาเนนไปในทิศทางที่สอดคลองกันในทกุระดับอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                            เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทําเปลีย่นแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  โดยมี
หวงระยะเวลา 6 ป (พ.ศ.2548-2553)  เพื่อครอบคลุมแผนพัฒนาสามป และมีจดุมุงหมายหลักเพื่อแกไข
ปญหา  และสนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลอยางแทจริงและครอบคลุมทุกดาน  และ
สอดคลองตอยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับ  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  
 

                              การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลฯ  ฉบับนี้  เทศบาลเมืองบานไผขอขอบคุณ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของกองตางๆ  และสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรเอกชน  
ประชาชนชุมชนตางๆ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  
ผูทรงคุณวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล  และคณะกรรมการประสานแผนทองถ่ินระดับอําเภอบานไผ  ที่ไดให
ความรวมมือเปนอยางดใีนการจัดทําแผนในครั้งนี้  ทําใหเทศบาลเมืองบานไผมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
พ.ศ.2548-2553  เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาเทศบาลตอไป 
 

                             คณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ  หวงัเปนอยางยิ่งวา  แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา (พ.ศ.2548-2553)  จะสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผอยางทัว่ถึงและมีความเจริญรุงเรือง  กาวหนา  เกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
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                                                                        บทที่  1 
                                          บทนํา 

 

แนวความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันาทองถิน่ 
  

  นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปน
ตนมาบทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมยของประชาชนและ
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
                       นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแก
ทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น 
  นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอืน่อีกหลายฉบับที่เกี่ยวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 

ผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. 2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไป
อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมี
บทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงพอจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแก
ประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 

แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)         และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
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สวนทองถิ่น ขอ 52 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายได
ของรัฐทั้งหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือ
เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใช
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากร
เหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมทั้งในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่จะกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและ
ประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริการจัดการที่ดี มี
ความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 
 

ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where 
we want to go)  เปนการคาดการณส่ิงที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและ
การคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลอืก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานขบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความ
พยายามที่เปนระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต
เพื่อใหองคกรบรรลุผลทีปรารถนา 
 

ความสําคญัของการวางแผน  (Significance of Planning) 
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มอง
เหตุการณตาง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการ
ของประชาชนในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้น
องคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับส่ิงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม
อันไดแกสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน       

2)  ทาํใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีส่ิงใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมี
การยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน 
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  3)   ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปราถนาทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเปนงานที่ตองกระทําเปนจุดเร่ิมแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพ่ือเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติญโต 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอนเพราะการวางแผนทําใหมอง 
เห็นภาพรวมขององคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทํา 
โดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ (a rational approacn) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู 
  กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน 
ดังนั้น การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
 

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  
  การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย (Atttention of Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุง 
หมายปลายทาง เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้น
แรกของการวางแผนถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรง
ไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด(Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา 
เพื่อคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี 
กิจกรรมที่ดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแก
องคการ 

3) ลดความไมแนนอน(Reduction of Uncertainty) การวางแผนเปนการลดความ 
ไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นแลว ทํา
การคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนชวยใหผูบริหารได 
กําหนดหนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปน
กิจกรรมที่ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม 
กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
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5) สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and  
Creatvity) การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ 
(นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการ
ระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค   
นํามาใชประโยชนแกองคการและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ให 
เห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุม
คนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยัง
เปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี        
ประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่
ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความ 
มั่นใจในเร่ืองเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่
จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงาน
แตละฝายขององคการ 
ขอจํากัดในการวางแผน 
  อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพ
ขึ้นไดดังนั้นขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพ่ือใหการวางแผน
ไมประสบความลมเหลว 

1) การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการวางแผนจะเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพื่อนํา 
มาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น 
กลุมทํางานไดขอมูลที่มาจากแหลงที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้น
ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง     
  การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา       ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะทํางานใน 
เชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มี
ความคิดริเร่ิมและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม 
แผนที่วางไวไดอยางเหมาะสมและขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

2) การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผน 
อาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผน 
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อยางพอเพียงแลว แผนที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับ
การใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ 
ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาให
พอเพยีงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

3) การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคใน 
การนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจะเปนตองมีการยึด
หยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ 

4) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากดัในการวางแผนบาง 
ครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทั่วโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเร่ืองราวตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการ
วางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

5) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ 
ควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การ
ควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําให
การดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได 
หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
  การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ 

1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  
(Contridution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกให
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจ
ตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันในองคการบรรลุตามเปาหมายหรือ
ประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 
  การวางแผนเปนงานอนัดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primacy of  
Planning)  ซ่ึงขบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ  
(Organizing) การบริหารงานบุคคล  (Staffing) การสั่งการ   (Leading) และการควบคุม 
(Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุน
ใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 
   3.   การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) 
การวางแผนเปนงานของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน 
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 ทั้งนี้เพราะผูบริหารในระดับที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบ
ความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู 
วางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค
ดวยการลงทุนอยางมีประหยัดคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสราง
ความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 
   หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของ
ความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา 
 

ลําดับขั้นตอนในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process) 
  การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหงานนั้นมีประสิทธิ-
ภาพ การวางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับขั้นในการวางแผน
ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1.  การกําหนดวัตถุประสงค(Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่    
นักวางแผนจะดําเนินการ ท้ังนี้เพื่อใหรูทิศทางที่จะกาวเดนตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเร่ือง 
ของอนาคตดังที่ไดกลาวมาแลว และเปนพ้ืนฐานที่จะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ใน    
องคกร ส่ิงสําคัญที่จะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะตองมีความชัดเจน ที่นี้เพ่ือใหสมาชกิ
ในองคการเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประสานงานกัน 

2.  พัฒนาขอตกลงที่เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing  
the Planning Premeses) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ที่จะเปนขอบเขตในการวางแผน 
เพื่อสามารถคาดการณเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะ
นํามาเปนพ้ืนฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัย
ภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึง
ขอมูลและปจจัยภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาจากขอมูลรอบตัวอันเปนผล
ทําใหขอมูลที่นํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเชื่อถือไดมากขึ้น 

2. พิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all  
Possible Limitations on planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะนั้นถาผู 
วางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึงสิ่งเหลานี้แลวก็สามารถขจัดขอจํากัดตาง ๆ ใหเหลือนอยลง ส่ิงที่
ควรนํามาพิจารณาคาดการณในการวางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนาที่ วัสดุอุปกรณ สภาพทาง 
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การเงิน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆในองคการ เปนตน ซ่ึงเหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนด
แผนงานที่จะดําเนินการตอไป 

3. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนควรได 
แสวงหาทางเลือกตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการ
ตามแผนหนึ่ง ๆไมใชมีแนวทางการปฏิบัติแนวเดี่ยวที่จะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนว
ปฏิบัติหลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึงบรรลุวัตถุประสงคของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ  แนว
มากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความ
หลากหลายตามขอมูลตาง ๆ 

4. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives)  การประเมินทางเลือก 
นี้ตองการหลังจากไดมีการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของ
ทางเลือกแตละแนวประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนิน
ไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) ส่ิงที่เปน
ขอคิดสําหรับผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมีวิธีใดที่ใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผู
วางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกที่เลือกแลวมาหลอม
รวมกันเพื่อเปนแผนที่เปนไปไดมากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

5. เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏบิัติ (Converting Plans into Actions) ผูวาง 
แผนตองทําการเปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) 
ตารางการทํางาน (schedules) และงบประมาณ (budgets)การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวนี้จะ
ชวยเปนแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติที่ชัดเจน 

          

ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan) 
   แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวทั่ว ๆ 
 ไป   (It should be specific rather then general)  การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความ  
ชัดเจน และโอกาสที่จะเกิดความเขาใจผิดหรือนําไปใชผิด ๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดการทําแผน
จะตองมีลักษณะเฉพาะเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันใน
ลักษณะตางๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจกอใหเกิดดําเนินการที่ผิดทิศทางไปก็เปนได 

2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งที่รูแลวและยังไมรูใหชัดเจน  
(A plan should distinguish between the lniwn and the unlnow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการ
คาดการณเหตุการณ  ในอนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตาง ระหวางสิ่งที่ไมรูและรูเห็นเดนชัด  
จะทําใหผูใชแผนคํานึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไมรูใหรอบคอบ 
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3. แผนควรจะมีความเชื่อมโยงอยางเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได   

(A plan should be logical and practical) ซ่ึงเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่ผูวางแผน
จะตองใชการคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตาง ๆอยางมีเหตุผลและ
ตัดสินเลือกแนวทางดําเนินการที่สามารถนําไปปฏิบัติได 

4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan  
must be flexible and capable of being practical) แผนที่นําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ 
การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตาง ๆ มักจะมีตัวแปร
ตาง ๆ  จํานวนมาก ท่ีมีผลกระทบตอแผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับ
สถานการณที่แปรเปลี่ยนไป 

5. แผนจะไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวของ (The plan must  
be acceptable to the persons who adoptit and to the persons who aer affested ) ทั้งนี้
เนื่องจากการยอมรับ จะนํามา ซ่ึงความตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถา
แผนที่วางนั้นไดรับการยอมรับ จากผูเกี่ยวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปน
อยางยิ่ง 
ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
 การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพ้ืนฐานไดดังนี้ 

1. จาํแนกตามระดับการจัดการ 
 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรับผิด 
ชอบของฝายบริหารระดับสูง (Top management) เปนการวางในลักษณะการพิจารณาภาพรวม
ทั้งหมด (Overall planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหการ  
ดําเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะ
มีในอนาคต 
 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาที่และความรับ 
ผิดชอบของฝายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดกรอบ
และทิศทางไวสําหรับแผนปฏิบัติการ (operative plans) 
 การวางแผนปฏิบัติการ (Operationas Planning)  เปนแผนที่ผูบริหาร 
ระดับตน (Iower level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการใน
ภาคปฏิบัติ 

2.จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 
2.1   การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning)  เปนการวางแผนที่มี 

ลักษณะเปนแผนถาวรบงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้น
บอย ในองคการหรือใชเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งที่สามารถตรวจสอบการ 
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ทํางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมี
เอกภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวางแผนชนิดนี้อาจมีจุดออนบาง คือเมื่อ
สถานการณบางอยางเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับ
สภาพการณในลักษณะแผนใชเฉพาะครั้ง 

2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning)  เปนการวางแผน 
เพื่อปรับและเสริมการวางแผนดําเนินงานประจําทั้งนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนอง
ความเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เฉพาะสถานการณ แผนประเภทนี้ใชครั้งเดียวแลวจะมานํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้
วา แผนใชคร้ังเดียว แผนประเภทนี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางานแผนใช
เฉพาะครั้งมปีระโยชนตอองคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณ
ที่เกิดขึ้น 
 3.จําแนกตามระยะเวลา 

3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่ 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 5 ปขึ้นไป แตจากการศึกษาของ The Ameriican Management 
Association พบวาแผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตได
อยางมีเหตุผลการวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planneng) เปนการวางแผนที่มี
ระยะเวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 

3.2 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไว 
ระยะ 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือใหวัตถุประสงคในแผนระยะ
ยาวประสบความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการ
จึงจะดําเนินการ ไปถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น 
  อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาว อาจไมไดกําหนดเวลาที่กลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมี
การเปลี่ยนแปลงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 

4.  จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ  
(Physical  Planning) เปนการวางแผนดานทําเลที่ต้ัง การใชประโยชนท่ีดิน และการจัดหาเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาในชวงระยะเวลาตาง ๆ  
      5.   การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดงันี้ 
                            วัตถุประสงค (Objectrives)              นโยบาย (Polivies) 
                            วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)             วิธีการ (Method) 
                            มาตรฐาน (Standard)               งบประมาณ (Budget) 
      แผนงาน (Program) 
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การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  ดังไดกลาวแลวการวางแผนเปนการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนขางหนาอาจเปน
ชวงสั้นระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดย
กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นในอนาคต 
  การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ถิ่นไว 2 ประเภท คือ 

1. แผนยทุธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว 
2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพฒันาแบบหมนุเวียน (Rolling Plan) ที่ตองการทบ 

ทวนและจัดทาํทุกป ซึ่งจะนาํไปสูกระบวนการจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย 
 

องคกรปกครองสวนทองถิน่กับการวางแผนพฒันาทองถิ่น 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองครปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล องคกรบริหารสวนตําบลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคกร
การบริหารสวนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยัง
มีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกีาํหนดอกีดวย 
 

          เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 

 

  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพที่ 1) 
 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(กําหนดวสิยัทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา

ป

นโยบายรัฐบาล/วาระแหงชาติ 
(นโยบายเรงดวนและนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ



ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
(ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
(วิสัยทศัน  พันธกิจ  จุดมุงหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

 ิ่

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แปลงนโยบายสูการปฏิบตัิ  นําไปสูการทํางบประมาณ) 
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 ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และปรปะชาชนจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย       
     
 
 แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการจัดทําแผนพฒันายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  และแผนพฒันาสามปผูที่เกี่ยวของ
จําเปนตองตระหนกัถึงขัน้ตอน  และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพฒันา
ของทั้งระดับจังหวัดและระดบัอําเภอดวย 
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ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพฒันา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  กาํหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิน่ไว   3   ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 “แผนยทุธศาสตรการพฒันา”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทศัน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ
และแผนชุมชน 
 “แผนพฒันาสามป”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสาํหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรบัปรงุเปนประจําทุกป 
 ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
 “แผนการดําเนนิงาน” หมายความวา  แผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่
แสดงถึงรายละเอียดผลงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจาํปงบประมาณนั้น 
 

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกาํหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวสรุปไดดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่    เปนองคกรที่มีหนาที่กาํหนดแนวทางการพัฒนาของทอง 
ถิ่น โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภารกิจถายโอนตามกฎหมาย
กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  
กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัด  รวมไปถึง
นโยบายของผูบริหารทองถิน่ที่แถลงตอสภาทองถิน่ และแผนชุมชน , รวมจัดทํารางแผนพฒันา  
เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา ,พิจารณาราง
แผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน , พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา, แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
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2) คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มหีนาที่จัดการทําราง 

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพฒันา ที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกาํหนด จัดทาํราง
แผนการดําเนนิงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน               
              

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพฒันาทองถิ่นในเชิงยุทธศาสตร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมแีนวคิดในการจัดทําแผนพฒันาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้ 
 

แนวคิดที่  1  :  กระบวนการแกไขปญหา 
 เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนขั้นตอนดังนี้ 

ปญหาคืออะไร 
ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 

 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาคืออะไร 
 วิธีการหรอืแนวทางแกไขปญหาคืออะไร 
 ในการตอบปญหาที่ส่ี ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการทั้งที่เปน
ทฤษฎแีละปรกึษาจากผูมีประสบการณ 
แนวคิดที่  2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 
 จะไปทาํไม 
 จะทาํอะไร 
 จะทาํทีไ่หน 
 จะทาํเมื่อไร 
 จะทาํโดยใคร 
 จะทาํเพื่อใคร 
 จะทาํอยางไร 
 จะใชจายเทาไร 
แนวคิดที่ 3 : ความคิดสรางสรรค เปนการมองอนาคตที่ตองอาศัยความรูที่เกิดจาก 

  สัญชาตญาน หรือการเรียนรูจากประสบการณ 
   องคกรแหงการเรียนรู หรือเรยีนจากขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
 เรียนรูจากอืน่ โดยอาจศึกษาเปรียบเทยีบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ  

       (Benchmark) ของหนวยงานอ่ืน รวมทั้งการศกึษาองคความรู งานวิจยัตาง ๆ  
 การวิเคราะหสถานการณ ซ่ึงเปนการประเมนิสภาพแวดลอมทั้งภายในและภาย 
นอก 
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แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ 
 

 ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลกัการตัดสินแบบมีเหตุผล 
(Rationalism) กับหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตทั้งนี ้ ตองมุงการบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 

 โดยสรุป การวางแผนพฒันาทองถิน่ ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลที่จะเกิด (ผลลัพธ) 
เปนตัวตั้ง แลวนํามาคิดหางานที่จะทาํ (ผลผลิต) รวมทั้งวธิกีารที่จะทาํงานนัน้ใหสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซ่ึงจะนาํไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดําเนินการได
อยางเหมาะสม 
 
 
  
                     เปาหมาย 
 
                                                             แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 
                                                                                          วิธีการทํางาน 
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บทที่  2 
    สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองบานไผ 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เมื่อ
วันที่  24  มิถนุายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวนัที ่3 สิงหาคม พ.ศ.2548 
โดยที่ขณะนัน้สุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรที่เพิม่ข้ึนในอัตราที่สูงขึ้น  การดํารงชวีิตและความ
เปนอยูของประชากรที่ดีข้ึน  ทาํใหประชาชนมีความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเปน “เทศบาล” 
เนื่องจากมีศักยภาพดานตาง ๆ  ข้ึน  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ที่จะดําเนินการปกครอง
ทองถิน่ในรูปแบบของเทศบาลได 
 

  ดังนัน้   อําเภอบานไผ   โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์       นายอําเภอบานไผ       ในขณะนัน้
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาจงัหวดัขอนแกน
แลว  รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลอาํเภอบานไผข้ึนเปนเทศบาล 
ซึ่งตอมาเมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน 
“เทศบาลตําบลบานไผ”  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  
เลมที่  98  ตอนที่  101  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2524   และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจาก
เทศบาลตําบล  เปนเทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  แหงพระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับที ่12) พ.ศ.2546   ซึ่งมีพืน้ที่รับผิดชอบภายใน
เขตเทศบาล  รวม  16.20  ตารางกโิลเมตร 

 

  เทศบาลเมืองบานไผ   แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลงัเกาเปนอาคารสํานักงาน
เทศบาล  ซึ่งมนีายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอาํเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก  ตอมา  
เมื่อวันที ่ 20 พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคารสํานกังาน
เทศบาลเมืองบานไผหลงัใหม  โดยนายบญุชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  บนพืน้ที่ดินเนื้อที ่ 
10 ไร -  งาน  35  ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากที่วาการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ  1  
กิโลเมตร  ซึ่งไดใชเปนสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
 

1. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ 
1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 

ก. ที่ต้ังขนาดพื้นที่ 
เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังอยูที่คาพิกัดระบบ  UTM  

ประมาณ  253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ต้ังอยูในเขต
พื้นที่ตําบลบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่เขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทาง
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาล 
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เมืองบานไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบขึ้นดวยพื้นที่ในเขตการ
ปกครองของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ใน
เขตเทศบาลตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคน
เหนือมีพื้นที่ 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพืน้ทีเ่ขต
การปกครองของเทศบาลเมืองบานไผ 

 
ลําดับที ่ ตําบล พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

1 ในเมือง 8.20 46.59 
2 บานไผ 8.20 46.59 
3 แคนเหนือ 1.20 6.82 

รวม 17.60 100 
  ที่มา : ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546  และ
แผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 
 

เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน  30,758 คน แยกเปน ชาย 15,040 คน 
,หญิง 15,718 คน  (ณ  เดือนตุลาคม พ.ศ.2549) จํานวนครัวเรือน 10,561 ครัวเรือน  ประกอบดวยชุมชนตาง 
ๆ  จาํนวน  26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชมุชนใหญที่สุดมพีื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 9.32  
ของชุมชนทัง้หมด  และมีชมุชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับที ่ 2 มพีื้นที ่ 1.57  ตารางกิโลเมตรหรือรอย
ละ 8.92  ของชุมชนทั้งหมด  และมีชมุชนตลาด  1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่  0.13  ตารางกโิลเมตรหรือรอย
ละ  0.74  ของชุมชนทัง้หมด  ดังรายละเอียดตาม 
ตารางแสดงรายละเอยีดชุมชน 
 

ลําดับ ชื่อชุมชน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 
1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 
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ลําดับ ชื่อชุมชน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบส่ี 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาล 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมูส่ีพัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธิ์สวรรค 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

 

รวม 17.6 100 
 

ที่มา : ผลจากการสํารวจเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
 

  ลักษณะภูมิประเทศทัว่ไปเปนที่ราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนที่เนนิสูง  ดาน
ทิศใตเปนที่ราบลุม  มีลําน้าํ 2 สายไหลผานคือ  ลําน้าํหวยทราย  ลําน้าํหวยจิก  ซึ่งมีน้าํไหลตลอดฤดูกาล  
แหลงเก็บกักน้าํประกอบดวย  อางเก็บน้าํหนองนาววั  เปนอางเก็บน้ําซึ่งกรมชลประทานสรางขึน้  ต้ังอยูหาง
จากที่ต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเกบ็น้ําที่กรม 
ชลประทานสรางขึ้นเชนกัน  ต้ังอยูหางจากที่ต้ังอาํเภอบานไผไปทางทศิตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร  
และอางเกบ็น้าํ  “แกงละวา”  ต้ังอยูหางจากที่ต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กโิลเมตร  ซึ่ง
การประปาสวนภูมิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ 
  เนื่องจากมีแหลงน้าํอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ
สําหรับที่จะทาํไร  ทาํนา  ซึ่งเปนพืน้ที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนที่ต้ังของอาคารพาณิชย  
บานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแหง  เชน  โรงงานมนัสาํปะหลงั  คลังสินคาเพื่อ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เปนตน 
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ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซึ่งเปนที่ต้ังของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลในเมือง  และตําบลบานไผ 
ทิศใต   ติดตอกับตําบลในเมือง   และตําบลหวัหนอง 
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับตําบลในเมือง  และตําบลหนองน้ําใส 
ทิศตะวนัตก  ติดตอกับตําบลหัวหนอง  และตําบลบานไผ 

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก เอยีงลาดจากบริเวณเทอืกเขาและที่สูงทางดาน 

ทิศตะวนัออก   และดานทิศเหนือ    จงึทาํใหพืน้ที่ตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี    มีแมน้ําชีไหลผานเปน 
ลําน้าํแบงเขตระหวางอาํเภอบานไผ  และอําเภอชนบท เปนที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150 – 
300 เมตร  แผนดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพันธุธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเปนทุงหญา
และปาโปงแบบปาไมผลัดใบ 

 1.3  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน    เร่ิมประมาณกลางเดือน  กุมภาพนัธ   ไปจนถึงเดือน  พฤษภาคม    ภูมอิากาศ 

แหงแลงมาก  โดยเฉพาะเดอืน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซยีส 
  ฤดูฝน   เร่ิมประมาณเดือน  พฤษภาคม  หรือตนเดือน มถิุนายน  ไปส้ินสดุเดือน ตุลาคม  
ฝนที่ตกมากในพืน้ทีน่ี้สวนใหญไดรับอิทธพิลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึง่เคลื่อนมาจากทะเลจนีใตทางอาวตงัเกีย๋
ผานเวียดนามเขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากที่สุดในเดอืน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เร่ิมประมาณเดือนตุลาคม  ไปส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ  โดยอุณหภูมเิฉลี่ยของ
เดือนทีห่นาวมากที่สุด  คือเดือน ธนัวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซยีส 

 

 1. ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 
          1.1   การบริหาร   

เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถิน่รูปแบบหนึง่  ที่ตองการใหประชาชนมสีวน 
รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถิน่ของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถิน่เลือกตั้งคณะบุคคลในทองถิน่
ข้ึนมาคณะหนึง่ตามกฎหมายเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องคกรเทศบาล  ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร    ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   2496  แกไขเพิ่มเตมิ ถงึ พ.ศ.2546   คณะผูบริหารทองถิน่ชุดปจจุบัน  
ซึ่งมีการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2548   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  3   
คน  ที่ปรึกษานายกฯ 2  คน  และเลขานุการนายกฯ   1  คน  ทาํหนาทีค่วบคุมรับผิดชอบในการบรหิารกิจการ
ของเทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 
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               1. นายลิขิต               กสิกิจวรกลุ                 นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
                          2. นายมนสั               นิม่มงคล                     รองนายกเทศมนตรีฯ 
                          3. นายสทุธิศักดิ์         อ้ึงตรงจิตร                  รองนายกเทศมนตรีฯ 
                          4. นายนพดล             โฆษิตวัฒนาพานิชย    รองนายกเทศมนตรีฯ 
                          5. นายอาทิตย           ฉัตรชัยพลรัตน            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                          6. นายชาญชัย          อมรเดชสุริยา              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                          7. นายพรพรหม         จนัทรเจริญ                  เลขานกุารนายกฯ 

 

                   สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซึง่ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาลมวีาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
บานไผ   มีจํานวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
 

1 นายนวิัฒน ปล่ังศิริ ประธานสภาเทศบาล 
2 นายจีระบูรณ ปญญารัตนวงษ รองประธานฯ 
3 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาฯเขต 1 
4 นางซอนกลิ่น ปองปาน สมาชิกสภาฯเขต 1 
5 นายพนัธนวิชติ เกี่ยวศรีกุล สมาชิกสภาฯเขต 1 
6 น.ส.สุวิภา ล้ิมธีระกุล สมาชิกสภาฯเขต 1 
7 นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาฯเขต 1 
8 นายสุภัทร ปวีณาภรณ สมาชิกสภาฯเขต 2 
9 นายเกษม ชวฤทธิ ์ สมาชิกสภาฯเขต 2 
10 นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาฯเขต 2 
11 นายสมสงวน อินทรกาํแหง สมาชิกสภาฯเขต 2 
12 นายเกษมทรพัย ดงหงษ สมาชิกสภาฯเขต 2 
13 นายผาน ไทยรัก สมาชิกสภาฯเขต 3 
14 นางจงจิตร แซเหีย สมาชิกสภาฯเขต 3 
15 นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาฯเขต 3 
16 นายประสิทธิ ์ สันคํา สมาชิกสภาฯเขต 3 
17 นายกิตติพงษ สีหาสรอย สมาชิกสภาฯเขต 3 
18 นายบุญเรือง เอวะเม สมาชิกสภาฯเขต 3 
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          1.2  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังนี ้
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลงัทัง้หมด  261  คน เปนพนักงานเทศบาล  73  คน  ลูกจางประจาํ  67  คน  พนักงานจางตาม
ภารกิจ 96  คน  พนักงานครูเทศบาล  19  คน  ลูกจางประจําของโรงเรียนเทศบาล 1 คน พนักงานจางของ
โรงเรียนฯ  1  คน  และเจาหนาที่สถานธนานุบาล  4  คน 
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โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลบานไผ 
 
                                                                         ปลัดเทศบาล 
                                                                 นักบริหารงานเทศบาล  8 
 
 

                                                                                                                                                     หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 
                                                                                                                                              เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน  3-5/6/7 
 
 
                                                  รองปลัดเทศบาล                                             รองปลัดเทศบาล 
                                             นักบริหารงานเทศบาล  7                              นักบริหารงานเทศบาล  7 
 
 
 
  สํานักปลัดเทศบาล                             กองชาง                  กองการศึกษา     กองสวัสดิการ
สังคม 
นักบริหารงานทั่วไป 8              นักบริหารงานชาง  8                    นักบริหารการศึกษา  8           นกับริหารงาน
สวัสดิการสังคม 7 
-  ฝายปกครอง    7                  -  ฝายแบบแผนและกอสราง                   -  ฝายแผนงานและโครงการ                 -  ฝายพัฒนาชุมชน   6 
-  งานการเจาหนาที่                  -  ฝายการโยธา  7          -  ฝายบริหารการศึกษา  6                      -  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานปองกันและบรรเทา            -  ฝายชางสุขาภิบาล  7                            -  ฝายสงเสริมการศึกษา                        -  งานธุรการ 
    สาธารณภัย                  -  งานธุรการ                                               ศาสนา  และวัฒนธรรม  7 
-  งานธุรการ            -  โรงเรียนเทศบาล 
-  งานทะเบียนฯ            -  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานเทศกิจ             

  
 
                            กองคลัง                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        กองวิชาการและแผนงาน 
                      นักบริหารงานคลัง   8    นักบริหารงานสาธารณสุข  8                       นักบริหารงานทั่วไป  7 
         -  ฝายบริหารงานคลัง  7                  -  ฝายบริหารงานสาธารณสุข   6                     -  ฝายแผนงานและงบประมาณ  6 
         -  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย                  -  ฝายบริการสาธารณสุข   7                                 -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                 -  งานธุรการ                                                        -  งานบริการและเผยแพรวิชาการ        
         -  งานธุรการ                           -  งานบริการขอมูลขาวสาร 
                                                                                                                                                                     -  งานนิติการ 
                                                                                                                                                                     -  งานธุรการ 
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 การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ    หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ        ไดจัดตั้งขึ้นมาเมื่อป 
พ.ศ. 2546  โดยอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   ต้ังอยู  ณ  บริเวณอาคารสํานักงานกองสวัสดิการ
สังคมเปดใหบริการแกประชาชนโดยทัว่ไป   นักเรยีน  นกัศึกษาและพนักงานเทศบาล    โดยมีวัตถปุระสงค 

1.1 เพื่อใหมหีนังสอื   วารสาร   บทความ  เอกสารทางดานวชิาการ  ทางการบริหารดาน 
        ตาง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 
1.2 เพื่อใหเปนแหลงศึกษา  หาความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของทางราชการและ

ขาราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยทั่วไป  นกัเรียน  นักศกึษา 
1.3 เพื่อเปนศนูยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. 2540  และเปนศนูย 

ขอมูลของเทศบาลตอไป 
                           เปดใหบริการ  วันจนัทร-วันศุกร  ต้ังแตเวลา  08.30  น  -  16.30  น.  และวันเสารต้ังแต
เวลา  08.30  น  -  12.00  น.  และเปนโครงการตอเนื่องในการที่จะพัฒนาหองสมุดใหมีหนงัสอื  เอกสาร  
บทความ  ฯลฯ  ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 2.  การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุข
เปนสถานที่บริการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป  ซึ่งเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญ
ประจําบานและยาสาํหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  สงเสริม  พรอมกบัแนะนาํการวางแผนครอบครัว  การ
คุมกําเนิดและจายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถงุยางอนามยั  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคมุสัตวที่เปน
พาหนะนาํโรคมาสูคนเชน  สุนัขบา  หน ู แมลงสาบ  ยุง  เปนตน  

3.  การจัดเก็บขยะมูลฝอย    ปจจบัุนเทศบาลเมอืงบานไผมีปริมาณขยะรวมกับ     10   อบต. 
ในเขต 

อําเภอบานไผและเอกชน  จาํนวนประมาณ  35  ตัน/วัน  และเทศบาลสามารถจัดเก็บไดประมาณวันละ  34  
ตัน/วัน  มีปริมาณขยะตกคางประมาณ  1  ตัน  เทศบาลมีรถเก็บขนขยะแบบอัดทาย  4  คัน  แบบเปดขางเท
ทาย  6  ลอ   จํานวน  3  คัน  และแบบเปดปดอัพ  จํานวน  3  คัน  รถบรรทุกน้าํ  1  คัน  รถดูดโคลน  1  คัน  
รถขอเกี่ยว  1  คัน  มีการจัดเก็บวันละ  2  เที่ยว/คัน  และมีรถเข็นขยะ  จาํนวน  15  คัน  มีถงัขยะรองรับ
ประมาณ  900  ถัง  ซึง่ตั้งบริการตามถนน  ตรอก  ซอย  และในพื้นที่ชมุชนทั้ง  26  ชุมชน  และเทศบาลไดมี
การใหบริการแบบรวมศูนยระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่  ในพืน้ที่ใกลเคียงและที่ไดรับการรองขอ  ใน
กรณีที่ไมมีทีท่ิง้ขยะเปนของตนเอง  ปจจุบันไดมีองคการบรหิารสวนตําบลในเขตอําเภอบานไผรวมทัง้
ภาคเอกชน และสวนราชการทั้งหมด    ไดนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งรวมในที่ทิง้ขยะของเทศบาลดวย   ใน
ปงบประมาณ  2543 – 2545  เทศบาล ฯ  ไดรับงบประมาณอุดหนนุจากกระทรวงวทิยาศาสตรเพื่อปรับปรุง
ระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยที่สถานที่ทิง้ขยะของเทศบาล  จาํนวน  42.5  ลานบาท   
  ในสวนของสถานีกาํจัดมูลฝอยนั้นมีรถยนตที่ใชปฏิบัติงาน  จาํนวน  5  คัน  คือ  มีรถ
แทรกเตอร  1  คัน  รถขุดดิน  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกน้าํ  1  คัน และรถกวาดดูดฝุน  1 คัน 
 



2-8 
 

4.  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
      ก.  การระบายน้าํ   เขตเทศบาลเมอืงบานไผจัดสรางทอและรางระบายน้าํ  เพื่อชวยในระบบ
การระบายน้าํภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพื่อลดการทวมขังของน้าํเมื่อเวลา
ฝนตก  โดยทีถ่นนเจนจบทศิมีทอระบายน้ํายาวที่สุดในเขตเทศบาลคอืยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมาคือ
ถนนสุขาภิบาล  2  ความยาวของทอระบายน้ําในถนนนีย้าว  3,070.97  เมตร   

      ข.  ระบบบําบัดน้ําเสยี   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  จํานวน  5  
ลานบาท  ซึ่งไดดําเนนิการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวางการขอรับ
งบประมาณสนับสนนุจากกระทรวงวิทย ฯ ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสียตามผลการศึกษา
และออกแบบ 

 

 5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มพีนกังานดับเพลงิจาํนวน  32  นาย  
แบงเปนพนกังานสามัญ  4  นาย  ลูกจางประจํา  12  นาย  ลูกจางชั่วคราว  19  นาย  และมีรถดับเพลิง  3  
คัน  มีรถตรวจการ  2  คัน  มีรถบรรทุกน้ํา  5  คัน  น้ํายาดับเพลงิเคมี  100  เครื่อง  เครื่องหาบหามขนาด
มาตรฐาน  2  เครื่อง  วทิยุส่ือสาร  32  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ  2  ชุด  
หนากากกนัควันพิษ  8  ชุด  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงขนาดเล็ก  จาํนวน  3  เครื่อง   เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอน
ไดออกไซดเหลวระเหยแบบสะสมความดัน  5  เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิด บี ซ ี เอฟ  จาํนวน  4  เครื่อง  
เครื่องสูบน้ําดบัเพลิงขนาด  5.5  แรงมา  จาํนวน  1  เครื่อง  และมีเจาหนาที่อาสาสมัครในโครงการการ
ปองกันภยัฝายพลเรือนจาํนวน  218  คน 

 

 6.  โรงฆาสัตว   ต้ังอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  ฆาโคและสุกร  การกําจดั 
น้ําเสยี  เปนแบบบอผ่ึง    ซึง่ในปงบประมาณ  2544  เทศบาลฯ ไดดําเนนิการจัดซื้อที่ดินสําหรับกอสรางโรง
ฆาสัตวแหงใหมแลว  และจะดําเนนิการปรับปรุงพื้นทีก่อสราง  และกอสรางรัว้รวมทัง้การของบประมาณ
สนับสนนุการกอสรางตอไป 
 

 7.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี  จาํนวน  1  แหง  ต้ังอยูบริเวณอาคาร
พาณิชยหนาตลาดเทศบาล  4  (เยื้อง  ร.ส.พ.)  
 

             8.  บริการอินเตอรเน็ตฟรี    เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการตามโครงการอนิเตอรเน็ต  1  
ตําบล  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตฟรแีกประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา  และผูทีม่ี
ความตองการ    สนใจที่จะใชอินเตอรเน็ต     เพื่อหาความรู     ศึกษาหาความรู     ขอมูลดานตาง ๆ     บน
ระบบอินเตอรเน็ต  โดยเปดใหบริการฟรีในวนัเวลาราชการ  ต้ังแตเวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ  หองสมุด
ประจาํสํานักงานเทศบาลเมอืงบานไผ 
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สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

รายการ 
รายรับจริง 
ป  2547 

รายรับจริง 
ป  2548 

รายรับจริง 
ป  2549 

รายรับตามงบประมาณรายรับ    
 หมวดภาษีอากร 67,449,171.16 82,704,241.99 69,073,513.87
 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  ใบอนุญาต 2,460,527.90 2,451,909.60 3,040,115.64
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,262,132.86 1,252,384.54 1,794,045.18
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 195,300.00 39,835.53 128,739.71
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 793,772.91 757,866.09 693,780.00
 หมวดรายไดจากทุน - - - 
 หมวดเงินอุดหนุน 22,001,451.00 30,347,698.25 33,760,287.00
 รวมเงินรายรับตามงบประมาณรายรับ 94,162,355.83 117,553,936.00 108,490,481.40 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  (ที่ระบุวัตถุประสงค) 5,579,004.47 25,155,487.00 19,079,007.00
 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่ระบุวัตถุประสงค) 7,189,796.85 - - 
 รวมเงินอุดหนนุ  (ที่ระบุวัตถุประสงค) 12,768,801.32 25,155,487.00 19,079,007.00 
  

 
 

รวมรายรับทั้งส้ิน 
 
 

- 
 

106,931,157.15 

- 
 

142,709,423.00 

 
 
 
 

127,569,488.40 

รายจายตามงบประมาณรายจาย รายจายจริง ป
2547 

รายจายจริง ป
2548 

รายจายจริง  
ป2549 

1 รายจายงบกลาง    
 คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย - - - 
 รายจายตามขอผูกพัน          1,964,114.00 2,712,589.14 4,571,953.37
 เงินสํารองจาย             621,606.88 173,057.91 897,285.53
 เงินชวยเหลือคาทําศพ              68,640.00 78,809.37 57,217.50
 รวมรายจายงบกลาง       2,654,360.88       2,964,465.42       5,526,456.40 
2 รายจายของหนวยงาน    
 รายจายประจํา      หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 11,435,055.69 18,488,534.59 21,104,400.55
                             หมวดคาจางชั่วคราว 3,806,974.01 6,733,693.12 6,270,568.66
                             หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 22,695,468.54 34,926,145.15 45,908,362.41
                                      หมวดคาสาธารณูปโภค 1,304,869.92 1,647,217.04 1,512,810.76 
                             หมวดเงินอุดหนุน 375,975.40 1,119,499.12 5,300,014.38
                        หมวดรายจายอื่น - - 270,000.00
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 รวมรายจายประจํา 39,613,343.56 62,915,089.02 85,892,613.16 
 รายจายเพื่อการลงทุน - คาครุภัณฑที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 
33,993,442.46 - 41,122,587.00

 รวมรายจายเพ่ือการลงทุน 33,993,442.46 585,526.00 41,122,587.00 
3 รายจายจากเงนิอุดหนุน  ( ทีไ่มระบุวัตถุประสงค )    
 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง - 19,026,434.68 - 
 รายจายจากเงนิอุดหนุน  ( ไมระบุวัตถุประสงค ) - 19,026,434.68 - 
 รวมรายจายตามงบประมาณรายจาย 76,266,146.90 85,491,515.12 127,015,200.16 
4 รายจายจากเงนิอุดหนุน  ( ทีร่ะบุวัตถุประสงค )    
 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,471,744.37 25,012,144.00 26,233,495.42
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,189,796.85 - - 
 รวมรายจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 12,661,541.22 25,012,144.00 26,233,495.42 
 รวมรายจายทั้งส้ิน 88,927,688.12 110,503,659.12 153,248,695.58 
 รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 18,003,469.03 32,205,763.88 320,792.82 

 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นใน  4 ป  ที่ผานมา 

 
จํานวนโครงการทั้งหมด งบประมาณ 

สาขาการพัฒนา 
ป 2546 ป 2547 ป  2546 ป 2547 

 โครงสรางพื้นฐาน 9 8 12,002,000.- 19,967,893.- 
 ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 35 8 360,000.- 870,000.- 
 เศรษฐกิจ 3 3 270,000.- 270,000.- 
 สังคม 53 70 17,533,800.- 86,533,880.- 
 การเมืองการบริหาร 57 76 16,585,586.- 33,231,275.- 
แยกตามยทุธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการทั้งหมด งบประมาณ 
สาขาการพัฒนา 

ป 2548 ป 2549 ป  2548 ป 2549 
การแกไขปญหาความยากจน 16 15 2,782,800.- 1,758,910. - 
การพัฒนาเมอืงนาอยู 80 52 14,849,453.- 34,236,521.08 
การพัฒนาทนุมนุษย 57 40 9,328,631.- 8,473,826. - 
การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ 74 134 9,729,163.- 18,767,717. - 
                         รวม 227 241 36,690,047.- 63,236,974.08 

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

 



                                                                                                                                        โครงสรางสวนราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  (2549-2551)

1. ฝายอํานวยการ 1. ฝายบริหารงานคลัง 1. ฝายแบบแผนและกอสราง 1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข
  - งานธุรการ  - งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  - งานวิศวกรรม  - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
 - งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - งานการเงินและบัญชี  - งานสถาปตยกรรม  - งานศูยบริการสาธารณสุข
 - งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข  - งานสถิติการคลัง 2. ฝายการโยธา  - งานรักษาความสะอาด
2. ฝายปกครอง 2. ฝายพัฒนารายได  - งานสาธารณูปโภค 2. ฝายบริการสาธารณสุข
  - งานทะเบียนราษฎร  - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย  - งานศูนยเครื่องจักรกล  - งานสงเสริมสุขภาพ
 - งานบัตรประจําตัวประชาชน  - งานพัฒนาและเรงรัดรายได  - งานสวนสาธารณะ  - งานสัตวแพทย
 - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  - งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ  - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
 - งานรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 3. งานธุรการ 3. ฝายชางสุขาภิบาล 3. ฝายบริหารงานทั่วไป

 - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  - งานธุรการ
4. งานธุรการ

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ 1.  ฝายแผนงานและโครงการ 3. ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1. ฝายสังคมสงเคราะหและแกไขปญหาสังคม
 - งานวิเคราะหนโยบายและจัดทํางบประมาณ  - งานแผนงานโครงการ  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  - งานสังคมสงเคราะหดานสวัสดิการและแกไขปญหาสังคม
 2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  - งานระบบสารสนเทศ  - งานกิจการศาสนา 2. ฝายสงเสริมการพัฒนาชุมชน
 - งานบริการขอมูลขาวสาร  - งานงบประมาณ  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  - งานสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาความยากจน
 - งานบริการและเผยแพรวิชาการ  - งานธุรการ  - งานสงเสริมประเพณศีิลปะวัฒนธรรม  - งานสํารวจขอมูลพื้นฐานและสงเสริมความเขมแข็งภาคประชาชน
3. งานนติการ 2. ฝายบริหารการศึกษา  - งานกีฬาและนันทนาการ 3. งานธุรการ
4. งานธุรการ  - งานการเจาหนาหนาที่ 4. โรงเรียนเทศบาล

 - งานกิจการนักเรียน 5. หนวยศึกษานิเทศก
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ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล 8)

หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล (เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  6(ว))

(นักบริหารงานเทศบาล  7) (นักบริหารงานเทศบาล  7)

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานทั่วไป 8) (นักบริหารงานคลัง  8) (นักบริหารงานชาง  8) (นักบริหารงานสาธารณสุข  8)

กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานทั่วไป  7) (นักบริหารการศึกษา  8) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  8)



 
 
 
 
 
 

บทที่  3  
การพัฒนาทองถิ่น 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพฒันาทองถิ่น 
  

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 การพัฒนาตามนโยบาลของกระทรวงมหาดไทย 
 การพัฒนาตามกลุมภารกิจดานการพัฒนาชุมชนและพฒันาดานทองถิ่น 
 การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตรกลุมจังหวดัรอยแกนสาร (ขอนแกน , มหาสารคาม , รอยเอ็ด) 
 การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตรจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด 
 การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผูบริหารทองถิน่ 
 การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตรเทศบาลเมืองบานไผ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) 
 

วิสัยทัศนและพันธกิจ 
                วิสัยทัศนประเทศไทย   
                 มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  and  Happiness  Society)  คนไทยมีคุณ
ธรมนําความรอบรู  รูเทาทนัโลก  ครอบครวัอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  
เสถียรภาพ  และเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมคุีณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนือยูภายใตระบบบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  และ
อยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
 

                พันธกจิ    
                 เพือ่ใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มุงสู “สังคมอยูเยน็เปนสขุรวมกัน”  
ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กําหนดพนัธกจิของการพฒันาประเทศ ดังนี ้

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  นําความรอบรูอยางเทาทนั  มีสุขภาวะที่ดีอยูใน
ครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็ง  พึ่งตนเองได  มีความมัน่คงในการดํารงชวีิตอยางมี
ศักดิ์ศรี  ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

2. เสริมสรางเศรษฐกจิใหมคุีณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  มุงปรับโครงสรางของ
ประเทศใหสามารถแขงขันได  มีภูมิคุมกนัความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมใน
ยุคโลกาภิวัตน  บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  มีระดับการ 

 



   3-2 
 
      ออมที่พอเพียง  มีการปรบัโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม  ใชจุด   
      แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย  ควบคูกับการเชื่องโยง 
3. กับตางประเทศ  และการพัฒนาปจจัยสนับสนนุดานโครงสรางพื้นฐาน  และโลจิ

สติกส  พลงังานกฎกตกิา  และกลไกสนบัสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปน
ธรรม 

4. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนรัุกษและ
การใชประโยชนอยางยงัยนื  เปนธรรมและมีการสรางสรรคคุณคา  สนับสนนุใหชุมชนมีองค
ความรูและสรางภูมิคุมกนัเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร  คุมครองสทิธิและบทบาทของชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพนัธกรณีระหวาง
ประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ  มุงสรางกลไกและกฎระเบยีบที่เอื้อตอการกระจาย
ผลประโยชน  จากการพฒันาสูทุกภาค ี  ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส  สุจริต  
ยุติธรรม  รับผิดชอบตอสาธารณะมีการกระจายอาํนาจและกระบวนการทีทุ่กภาคสวนมีสวน
รวมในการตัดสินใจ  สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการใชทรัพยากร 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
                 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น  จําเปนตองกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยมยีุทธศาสตรการพฒันาที่สําคัญ
ในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบับที่ 10  ดังนี ้
                   ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ 
                                                  เรียนรู 
                        ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มัน่คงของ 
                                                  ประเทศ 
                        ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื 
                        ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ 
                                                   มั่นคงของฐานทรพัยากรและสิ่งแวดลอม     
                   ยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  
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นโยบายรัฐบาล 
                กรอบนโยบายของรัฐบาล  มีดังนี ้
รัฐบาลชุดทีผ่านมา (2548-2549) 

- การขจัดความยากจน 
- การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ 
- การปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขันได 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
- การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
- การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
- การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
- การรองรับการเปลี่ยนแปลง และพลวัตโลก 

 

รัฐบาลชุดปจจุบัน (2550) 
- นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร 
- นโยบายเศรษฐกิจ 
- นโยบายสงัคม 
- นโยบายการตางประเทศ 
- นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

 

วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย 
 

  “เปนองคกรหลักในการบาํบัดทุกข บํารุงสขุ อํานวยความเปนธรรมของสังคม ดวย
การบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่ อยางมีประสิทธภิาพสรางโอกาสใหประชาชนมคีวาม
มั่นคง มั่งค่ัง อยางยั่งยืน” 
 

                    พันธกจิ 
 

1. ประสานสนับสนุนและเสริมสรางหุนสวนยทุธศาสตรความรวมมือในการบริหารจัดการ
แบบบูรณา การกับกระทรวงและทกุภาคสวน 

2. เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรม และสงเสริมคุณธรรมของสังคม 
3. สงเสริม และรักษาความมัน่คงภายใน ความสงบเรียบรอย และใหบริการประชาชนใน

พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสรางการพัฒนาชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเข็มแข็ง 
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5. สงเสริมและสนับสนนุการพฒันาเมืองและชนบทควบคูไปกับการปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย 

              เปาประสงค 
 

1. สงเสริมสนับสนุนใหจังหวัดสามารถบรหิารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล 
2. เสริมสรางบานเมืองนาอยูดวยการ 

 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในความสงบเรยีบรอย การอํานวยความสะดวก 
เปนธรรมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีความมัน่คงในชวีิตและทรัพยสิน 
 เสริมสรางความเข็มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกิดความมัน่คงในทุกภาคสวน และประชาชน
มีรายไดที่ดีข้ึน 
 

               ประเด็นยุทธศาสตร 
 

  ยุทธศาสตรที่  1    การเพิม่ขีดความสามารถในการบริหารจัดการจงัหวัดแบบบูรณาการ
และบริการประชาชน  ดังตอไปนี้ 

1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยใหมีประสิทธิภาพและทันสมยั 
3. สรางหุนสวนยทุธศาสตร ความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการของ

กฎกระทรวงและทุกภาคสวน 
4. พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริการประชาชน 
5. เสริมสรางระบบและพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพและเปนผูนาํการบรกิารการ

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรที่  2   การรักษาความสงบภายใน ความสงบเรียบรอยและอํานวยความ 

เปนธรรมในสงัคม 
1. เสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ภาคประชาชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในการแกไขปญหาความเดือดรอน และลดความขัดแยงในพืน้ที ่
2. คุมครองสิทธขิองประชาชนใหไดรับสิทธิโอกาสและความเปนธรรมอยางเทาเทียมกนั 
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความรักชาติ จัดระเบียบสังคม และสรางวนิัย

ของคนในชาต ิ
4. สงเสริมความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย และความเข็มแข็งของพลงัแผนดิน มา

แกไขปญหาในพืน้ที ่
5. เพิ่มศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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6. กําหนด สงเสรมิและพัฒนาพื้นที่เมือง และชนบทใหมีความเปนระเบยีบเรียบรอย
สวยงาม  และปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน 

 

                   ยุทธศาสตรที่  3     การเสริมสรางความมั่งค่ังใหกับประชาชน 
 

1. สงเสริมและสนับสนนุการแกไขปญหาความยากจนและลดชองวางของการกระจาย
รายได 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขนัเศรษฐกิจ 
3. สงเสริมสนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของกลุมจงัหวัด จังหวัดและ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
4. สนับสนนุการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพืน้ทีใ่หมีการใชประโยชนอยางคุมคา 
5. พัฒนาระบบการถือครองที่ดิน สนับสนนุการแปลงสินทรพัยเปนทนุ และ 

แกไขปญหาทีดิ่นทํากิน 
 

วิสัยทัศน, พันธกิจ, เปาประสงค, ประเด็นยุทธศาสตร ของกลุมภารกจิดานพัฒนาชุมชน และ
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547-2551 
 
วิสัยทัศน 
 เสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก เพื่อใหประชาชนมั่งค่ัง ชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เขมแข็ง อยางยั่งยืน 
พันธกจิ 
   1. สงเสริมศักยภาพของชมุชน และองคกรการปกครองสวนทองถิน่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก  การคา การลงทนุ และการทองเทีย่ว 
              2. เสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนและองคกรการปกครองสวนทองถิน่เพื่อเปนรากฐานการ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 
เปาประสงค 
1.  เศรษฐกิจฐานราก มีขดีความสามารถในการแขงขัน 

1.1 รอยละที่ลดลงของครัวเรือน ยากจนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ   จปฐ. 
1.2 รอยละของกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนาเปนวิสาหกจิชุมชนเขมแข็ง 
1.3 รอยละขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่มีการจัดสรรงบประมาณ ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทนุ และการทองเทีย่ว เพิ่มข้ึน 
2.  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการ 

2.1 รอยละของชุมชนทีม่ีความสามารถ ในการบริหารจัดการแกไขปญหา โดยชุมชนตาม 
        เกณฑทีก่ําหนด     
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2.2 รอยละขององคกรการปกครองสวนทองถิน่ที่สามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศ ทางระบบ
อินเตอรเน็ตตาํบล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1.  แกไขปญหาความยากจน 

1.1 เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคน 
     แผนงาน เพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชน 

2.   ยกระดับขอความสามารถของเศรษฐกจิฐานราก การคา การลงทุน 
2.1 เพิ่มขอความสามารถขัน้การแขงขันของวิสาหกจิชุมชน 
        แผนงาน  เพิ่มประสทิธิภาพและยกระดับเศรษฐกิจเพื่อชมุชน 
2.2 เสริมสรางสมรรถนะองคกรการปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา 

การลงทุน และการทองเที่ยว 
แผนงาน  สงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
การคา การลงทุน การทองเที่ยว 

2.3 สงเสริม สนับสนุนกลุมจงัหวัด/จังหวัดดานการคา การลงทนุ และการทองเที่ยว 
แผนงาน  เสริมสรางความเขมแข็ง ดานการผลิตและบริการ 

3.   เพิ่มขีดความสามารถการบรกิารการพัฒนาของชุมชน และองคกรการปกครองสวนทองถิ่น 
3.1 เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการบรหิารจดัการของชุมชน 

แผนงาน สงเสริม และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผูนาํชมุชนองคกรชมุชน 
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน 

 3.2  เสริมสรางศักยภาพขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น ในการบรกิารการพัฒนา              
       เพื่อนําไปสูการบริหา กจิการบานเมืองที่ดี 
       แผนงาน  สงเสริม และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรการปกครอง 

                     สวนทองถิ่น 
 

การเปลี่ยนแปลงในยุดโลกาภวิัฒน 
 

1. เทคโนโลยีใหม 
2. ตลาดใหม 
3. ผูมีบทบาทใหม 
4. กติกาใหม 
5. ปญหาใหมทีซั่บซอน 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

           “ เศรษฐกิจแบบพอมีพอกนิ                  แบบพอมีพอกนินัน่ 
หมายความวาอุมชูตัวเองได                           ใหมพีอเพียงกับตัวเอง” 
                 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 

7 ยุทธศาสตรเพื่อความกนิดีอยูดี 
1.   การบริการจัดการที่ดี 
2.   คุณภาพของคนและสังคม 
3.   การพัฒนาชนบทและเมอืงทองถิน่ 
4.   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.   การบริการเศรษฐกิจ 
6.   การเพิ่มขอความสามารถในการแขงขัน 
7.   การเพื่อความเขมแข็งทางวทิยาศาสตร  และเทคโนโลยี 

 
            

บานเมืองนาอยู 
 หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม  2545 เปนตนมา ระบบราชการไทยไดกาวเขาสูการทาํงานยคุใหมที่
เรียกวา “ยุคปฏิรูประบบราชการ” กระทรวงมหาดไทย ก็เปนกระทรวงหนึ่งที่ไดรับผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการในครั้งนี้ และในยุคแหงการปฏิรูประบบราชการนี ้เปาหมายการทํางานของกระทรวงมหาดไทย ที่จะ
ทําใหเกิดประโยชนสุขติอประชาชน คือ การทบานเมืองหนาอยู เชิดชูคุณธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทาย
ความสามารถของพวกเราชาวกระทรวงมหาดไทย ในยคุของการอยู “เคียงคูประชาชน” หรืออยู “ฝาย
เดียวกับประชาชน” 
 กระทรวงมหาดไทย จงึไดกําหนดแนวทางและเปาหมายการทาํงานของกระทรวงมหาดไทย ตาม
แนวนโยบาย “บานเมืองหนาอยู เชิดชูคุณธรรม” โดยยึดหลักการใชคุณธรรม นําการบริหาร เพื่อใหการ
ทํางานเกิดประโยชนสูงสุดตอิประชาชน ทัง้ในดานการพฒันา สภาพแวดลอม คุณภาพชวีิตที่ดี มีสังคมที่
เอื้ออาทร มีชมุชนที่เขมแข็ง ประชาชนไดรับประโยชนจากการพฒันา และอยูรวมกนัอยางผาสกุทั้งกายและ
ใจ มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีระบบเศรษฐกิจดีมั่นคง แข็งแรง มวีัฒนธรรม 
และจิตวิญญาณที่เปนเอกลักษณของเมอืงและชุมชน 
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คุณลักษณะที่สําคัญของ “บานเมืองหนาอยู เชิดชคุูณธรรม” 

 กระทรวงมหาดไทย โดยผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอจะบูรณาการทุกสวนราชการทัง้ภาครฐั
และเอกชน ประชาชน เพื่อสรางสรรคส่ิงตาง ๆ คือ       
    

 1.  ดานเศรษฐกจิ 
• มีบรรยากาศทีดี่สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอ มี  

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  ดานกายภาพ 

• มีระเบียบ มีระบบผังเมือง และใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจนไมกอใหเกิดมลพิษ และ
ความเดือดรอนแกชุมชน 

• มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคมขนสงครบถวน เพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 

• มีสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวอยางเพียงพอ และมีการจัดภูมิ
ทัศนเมืองอยางสวยงาม 

3.  ดานสังคม 
• พลเมืองมีระเบียบวนิัย ประพฤติตนตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน มีสุขภาพดีทัง้กายและใจ 
• ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษา และพฒันาศกัยภาพของตนอยางกวางขวางและ

เทาเทียมกนั 
• อิสระในการนบัถือศาสนา ปฏิบัติและดํารงชีพตามคาํสอนและสงเสรมิสนับสนนุคนดี

ในสังคม 
4.  ดานสิ่งแวดลอม 

• สามารถดาํรงรักษาพืน้ที่ประวัติศาสตร มีเอกลักษณทางดานสถาปตยกรรม ทองถิน่
และมีความรมร่ืน เปนระเบยีบ 

• มีแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณภาพที่ดีและมีความสัมพนัธเชื่อมโยง
ระหวางชมุชนและสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

• มีมรดกทางวฒันธรรมที่หลากหลาย และมีเอกลักษณเฉพาะ 
5.  ดานการบริหารจัดการเมือง 

• มีผูบริหารจัดการเมืองที่มีความสามารถ และมั่งปฏิบัติงานเพื่อประชาชน และสังคม
อยางถูกตองยติุธรรม 

• พลเมืองสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง รวดเรว็ ถูกตอง และมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
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ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนสาร  (ขอนแกน , มหาสารคาม , รอยเอ็ด) 
 

 “ศูนยกลางการคา  การลงทุน  และการบริการภูมิภาค  สูสากล”  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
สําคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว  ประกอบดวย  3  ประเด็นยุทธศาสตร  
และมีกลยุทธการพัฒนาแตละยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขัน  
โดยมีเปาประสงค  (Goals)  3  ประการ  คือ  1)  เพิ่มมูลคาการจําหนายสินคา  OTOP  2)  เพิ่มรายไดแก
ครัวเรือนยากจน  และ  3)  เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด  (GPP)  ประกอบดวยกลยุทธการพัฒนา  5 
กลยุทธ  ดังนี้ 

(1) เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑ  OTOP 
(2) สรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชนและ                                        

ครัวเรือนยากจน 
(3) รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 
(4) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม   

                               (SMEs)  และการทองเทีย่ว 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เปาประสงค
เพื่อพัฒนาแรงงานใหมีทักษะและมาตรฐานฝมือแรงงาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนให
เปนคนดีมีคุณภาพ    ประกอบดวยกลยุทธการพัฒนา  3  กลยุทธ  ดังนี้ 

(1) พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพื่อการแขงขัน 
(2) สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
(3) สงเสริมวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  และเสริมสราง 

                               ความเขมแข็งของชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน  เปาประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ําชี
ตอนกลางและลําน้ําสาขาอยางเปนระบบ  ประกอบดวย  1  กลยุทธการพัฒนา ดังนี้ 
                        (1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนปจจยัพืน้ฐานการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

“ขอนแกนเปนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายการคา  การลงทุน  การ
บริการ  และการคมนาคมขนสงในภูมิภาค  สูสากล”  ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรเพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาใหจังหวัดขอนแกนมุงไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวใน  5  ประเด็นยุทธศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่  1  การขจัดความยากจน 
เปาประสงค 
 1.1) ระดับชุมชน  :  เสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยง 
 1.2) ระดับบุคคล  :  ลดจํานวนครัวเรือนยากจนลงรอยละ  25  จากป  2549 
 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เปาประสงค 
 2.1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี  

สงบสุข  ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 2.2) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับการบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 2.3) ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  เปนคนดี  มีคุณภาพ  มีศักยภาพ  ความสามารถ

ในการแขงขัน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สูสังคมฐานความรู 
 2.4) ใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทย  และ

วัฒนธรรมไทย  บนความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชนสังคม  มีความสมานฉนัทและ
สันติสุข 

 2.5) สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ 
 

ยุทธศาสตรที่  3  การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน 
เปาประสงค 
 3.1) เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดเกษตร 
 3.2) สงเสริม  OTOP&SMEs 
 3.3) เพิ่มรายไดภาคการคาและบริการ 
 3.4) เพิ่มศักยภาพดาน  IT  (Software) 
 3.5) เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว 
 3.6) มีระบบ  Logistics 

 ยุทธศาสตรที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 
  4.1) ทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณและมีการประโยชนอยางเหมาะสม 
  4.2) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ 
  4.3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกัน  แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา  น้ําทวม  และ
คุณภาพน้ํา  รวมทั้งการแกไขปญหา 
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  4.4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การเชิงพื้นที่ 
  4.5) การบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนภายใต
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
  4.6) ปองกันและควบคุมมลพิษใหอยูในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี 
เปาประสงค 
 5.1) ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการภาครัฐ 
 5.2) ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
 5.3) ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาดวยตนเอง 
 5.4) พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยไมมีผูใดลวงละเมิด 
 5.5) สรางความมั่นคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันทของทุกภาคสวน 

 

กรอบยุทธศาสตรอยูดีมสีุขจงัหวัด 
 

                    ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายและกาํหนดแผนปฏิบัติราชการในระดับจังหวัด  ซึ่งเรียกวา 
“ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด”  โดยไดเนนกิจกรรมและโครงการทีจ่ังหวัดสามารถบูรณาการและ
ดําเนนิการภายในจังหวัดได  ซึง่มุงเนนเปาหมายไปที่ชมุชน  ประกอบดวย  5  แผนงาน  พรอมรายละเอียด
กลยุทธ  ไดแก   

1. ยุทธศาสตรยอย : เศรษฐกิจพอเพยีง  ประกอบดวย  2  กลยุทธ  ดังนี ้
 กลยทุธสนับสนุนและสงเสรมิเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร 
                                                       -  สนบัสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
                                                       -  พฒันาใหความรูและเทคนิควธิีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
                                1.2  กลยุทธใหมีการทําการเกษตรบนพืน้ที่สูงที่ไมเกิดปญหากบัทรัพยากรธรรมชาติ 
                                            และสิง่แวดลอม 

2. ยุทธศาสตรยอย : ผลิตภัณฑชุมชน  ประกอบดวย  2  กลยุทธ  ดังนี ้
 กลยทุธพัฒนาผลิตภัณฑที่เขมแข็งและเปนฐานรายไดเพื่อยกระดับรายไดของ       

คนในชุมชน 
                   -  พฒันา Branding  และ  Packaging 
                   -  วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ 
                   -  เพิ่มพนูความรูและทักษะฝมือ 
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2.2  กลยทุธสงเสริมการสรางแผนผลิตภัณฑชุมชนในลกัษณะ Supply  chain เปน   
       Cluster 

3. ยุทธศาสตรยอย :  การสงเคราะห  ประกอบดวย  3  กลยุทธ  ดังนี ้
 กลยุทธสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส 
 กลยุทธสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 กลยุทธสงเสรมิ  สงเคราะหและพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับตลาด 

4. ยุทธศาสตรยอย : ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย  3  กล
ยทุธ  ดังนี ้

  กลยทุธสนับสนุน  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ 
 พัฒนาและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหคงอยูอยางยังยืน 

4.2  กลยทุธสรางกลไกการใชประโยชนรวม  เพื่อปองกนัหรือลดขอขัดแยงในการใช 
       ทรัพยากรธรรมชาติ 

  กลยทุธพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมาใชเปนฐานการผลิตทาง 
 การเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

                        5.   ยุทธศาสตรยอย :  การบรกิารประชาชน  ประกอบดวย  2  กลยทุธ  ดังนี ้
                           5.1  กลยุทธสนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 
                                            -  สงเสริมการจัดตั้งเคานเตอรบริการของรัฐ 
                                            -  สนับสนนุการจัดบริการโดยใชระบบดิจิตอลในรูปแบบของ  Amphor   
                                                Government  Outlet (AGO) 
                                            -  จัดตั้งศูนยบริการรวม (Service  Link) 
                                    5.2  กลยทุธสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 
 
กรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

 

 *  วสิัยทัศน  อปท.  ในเขตจังหวัดขอนแกน 
“องคกรที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ  ภายใตหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาขอนแกนใหเปนเมืองนาอยู  
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยใหประชาชนมีความมั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยางยั่งยืน” 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน  ให
มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  การคา  การลงทุน  และการทองเที่ยว  ใหเขมแข็งและ

แขงขันได 
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4. พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง 

5. สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และการ
สาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อยางสมดุลระหวางการอนุรักษ  ฟนฟู  
และใชประโยชนอยางเหมาะสม  และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การแกไขปญหาความยากจน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก  การคา  และการ 

                                                                             ลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ประเดน็ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
นโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตามขอบขายภารกิจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  กระผมจึงขอแถลง
นโยบายตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของ           คณะ
ผูบริหาร ในการสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผทุกคน ซึ่งไดกําหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังนี้ 
 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
จะมุงพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหเกิดความทั่วถึง และเปนไปตามความตองการของประชาชน 
ดังนี้  
  1.1 กอสรางระบบระบายน้ําในลักษณะภาพรวมทั้งระบบ  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในฤดู
ฝน เนื่องจากระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน เกิดปญหาการระบายน้ําไม
ทัน  ในการกอสรางถนนบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพื้นดินโดยทั่วไปของ
ประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน  ทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน  
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  1.2 การพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีลําหวยไหลผาน 4   แหง  
ไดแก  ลําหวยยาง  ลําหวยนอย  ลําหวยจิก  และลําหวยทราย เนื่องจากในชวงฤดูฝนไดมีปริมาณน้ํามาก  
การตื้นของลําหวยทําใหเกิดการระบายน้ําไมสะดวก และทําใหปริมาณน้ําแหงขอดอยางรวดเร็วหลังน้ําลด  
จึงทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอตอการเกษตรกรรม   ประมง   ดังนั้น   จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการ
จัดใหมีการขุดลอกลําหวยทั้ง    4  แหงในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ในการขุดลอกดังกลาวจะดําเนินการควบคูกับ
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน พรอมการกักเก็บน้ําอยางเปนระบบ 
  1.3  ปรับปรุงถนน ซอย และทางเดินเทา ใหไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดดี เพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรของพี่นองประชาชน 
  1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู สภาพภูมิทัศนโดยรอบเมืองใหอยูใน
สภาพที่สวยงาม  สบายตา  มีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  1.5 ขยายเขตการติดตั้งไฟฟาสองสวางตามทางสาธารณะ เพื่อใหเพียงพอกับขนาดและ
ความตองการที่เพิ่มข้ึนของชุมชนเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางยามค่ําคืน และเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนในยามที่ตองสัญจรไปมาบนทางสาธารณะทั่วไปใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  1.6  การพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการบริการน้ําประปาในชวงฤดูรอนสําหรับชุมชนที่ขาดแคลน 
 

 2. นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

  จะใหความสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษ
สภาพแวดลอม พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  และใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ดังนี้ 
  2.1 จัดใหมีสวนสาธารณะและที่พักผอนหยอนใจที่เหมาะสม  เพื่อสามารถใชเปนที่
พักผอนหยอนใจ และการออกกําลังกาย   
  2.2  มุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสถานที่ตาง ๆ  
ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
  2.3 มุงพัฒนาเทศบาลใหปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ําเสีย  มีระบบการกําจัดขยะ 
และบําบัดน้ําเสียถูกตองตามหลักวิชาการ 
  2.4  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนตามแหลงน้ํา    เชน     ลําหวยยาง     ลําหวยนอย   ลําหวย
จิก  เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับชุมชน 
  2.5  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมนเพื่อการมีสวนรวมในการวางแผนดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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 3. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
  จะมุงสงเสริมการผลิตและการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดังนี้ 
  3.1  ปรับปรุงพัฒนาตลาดสด1,2,3 และ4  ใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซื้อตามนโยบาย
ของรัฐบาลพรอมการปรับปรุงกอสรางโครงสรางอาคารที่มีความปลอดภัย และใหมีการจัดระบบการจัดการ
ตลาดที่ดีมีคุณภาพ 
  3.2  มุงสงเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลใหสามารถ
พึ่งตนเองและครอบครัวได โดยกําหนดเขตพื้นที่ผอนผันการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ  
ตลอดจนใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนใหแกประชาชนในทองถิ่น 
  3.3  สนับสนุนและสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นรวมในการผลิต   เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหสินคาและสรางผลิตภัณฑในชุมชนตามนโยบาย  “ หนึ่งตําบล    หนึ่งผลิตภัณฑ ” และจัดหาตลาด
กลางเพื่อจําหนายสินคาของชุมชนใหเพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน 
  3.4  สนับสนุนการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน รานคาชุมชน และสหกรณ  ใหมีความเขมแข็ง  
สามารถพึ่งตนเองได ใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทั้งการผลิต การจัดการการตลาด  
และขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
 

 4.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
  จะมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีคุณภาพและเปนสุข สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนเพื่อใหสามารถเผชิญปญหาตางๆ ใน
ทุก ๆ ดาน ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน ดังนี้ 
  4.1  ใหการสงเคราะหจัดสรรงบประมาณ  เพื่อเปนสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  สนับสนุนและ
สรางโอกาสใหกลุมผูยากไร และกลุมผูมีรายไดนอย  ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอช 
ไอ วี  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได รวมทั้งไดรับการชวยเหลือหรือคุมครอง และไดรับบริการ
อยางทั่วถึงเปนธรรม 
  4.2  จัดใหมีการสงเสริมกลุมเด็ก  เยาวชน และประชาชนดานกีฬา  เพื่อใหรางกาย
สมบูรณ เขมแข็ง  นํามาซึ่งความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 
  4.3  จัดใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
และสงเสริมการปองกันแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยใหมีการสนับสนุนในการสรางชุมชนเขมแข็ง 
โดยการดําเนินการเองและขอความรวมมือกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  4.4  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยจัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนหรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวยความสะดวกแก 
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ประชาชนใหครอบคลุมทั่วถึง  เพื่อใหประชาชนไดมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความรู  ความเขาใจ  และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว 
  4.5  จัดใหมีโครงการอาหารกลางวันฟรีแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พรอมการผลักดันใหเกิดโรงเรียนเทศบาลแหงที่ 2 ข้ึน เพื่อรองรับจํานวนประชากรในเขต
เทศบาลที่เพิ่มมากขึ้น 
  4.6  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มข้ึนใหครอบคลุมทั่วถึง  พรอมการจัดหารถรับ – สงเด็ก
กอนวัยเรียน   เพื่อเปนการลดภาระในการอบรมเลี้ยงดูใหกับผูปกครอง           ไดสามารถประกอบอาชีพได
ตามปกติตอไป 
  4.7  จัดใหมีการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเปดศูนยเรียนรูจัดอบรมเพิ่มเติมความรูดาน
ไอทีและภาษา  โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอยางเพียงพอและทั่วถึง เพื่อใหเด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเพิ่มพูนความรู ทันตอยุคโลกาภิวัฒน 
  4.8  สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ตลอด
ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและรวมมือเผยแพร  อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถิ่นสืบไป 
 

 5.  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบรหิาร 
  โดยที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ประกอบกับ  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    ไดกําหนดใหมีการ
กระจายอํานาจบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ       สูทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเปนอิสระและความ
คลองตัวในการกําหนดนโยบายในการบริหารภายในของเขตเทศบาลทุก ๆ ดาน จึงมุงที่จะพัฒนาการเมือง
การบริหาร เพื่อใหเกิดความสอดคลองตามกฎหมาย และสามารถบริการประชาชนใหเปนไปตามความ
ตองการไดอยางรวดเร็ว ประทับใจ  ทั่วถึงและเปนธรรม  ดังนี้ 
  5.1  การปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสํานักงานเทศบาล ใหมีความสะอาด เปนระเบียบ 
เรียบรอย สวยงาม พรอมการจัดสํานักงานตามโครงการ 5  ส.  และจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ
สํานักงานใหมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
และเกิดความพึงพอใจ ประทับใจแกประชาชนที่มาติดตองานที่เทศบาล 
  5.2  สรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ โดยการจัดใหมีการ
อบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการใหแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ  เพื่อใหมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในหนาที่ และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว  และเปนธรรมในการบริการ 
  5.3  นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน ใหไดรับความ
สะดวกเพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับความเจริญของบานเมือง  รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน  และวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารงานมีความยืดหยุน     มีประสิทธิผล  โปรงใส   ตรวจสอบได และมีการ
ประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 
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  5.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี 
  5.5  สงเสริมและดูแลใหประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินโดยมุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมทั้งจัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย  และ
ภัยธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันทวงที 
  5.6  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และเปนการจัดทํา
ประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  ต้ังแตกระบวนการ  
รวมคิด รวมทํา  รวมพัฒนา  รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ปจจัยและสถานการณการเปลีย่นแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
  สภาพปญหา 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ปญหาการระบายน้ํา   ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้าํของเทศบาลยัง

ไมไดมาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้าํไมทัน  เมื่อฝนตกในชวงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของทอ
ระบายน้ําโดยทั่วไป   ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้าํสูงกวาระดับ
ของพื้นดนิโดยทั่วไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน  ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบาย
น้ําออกจากบานเรือนได  ทําใหเกิดน้าํทวมขัง ซึง่สภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทาํนบและฝายกัน้น้าํ
ซึ่งเปน   สาเหตุทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานาน  ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายงั
ไมเสร็จสมบูรณทั้งระบบ 

  ปญหาถนนและทอระบายน้าํ ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลกัโดยทัว่ไป
มีสภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา  และสวนใหญไม
มทีอระบายน้าํ  ถนนบางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดิน
ทราย การเชือ่มตอของทอระบายน้ํายงัไมสมบูรณ  เพราะถนนบางสายมทีอระบายน้าํ  บางสายไมมทีอ
ระบายน้ํา  ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขงัในฤดูฝน เพราะการระบายน้าํและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก 
และมีการอุดตันของทอระบายน้าํ   ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 

 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ    การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะไมทั่วถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน  ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมาก  และมีกิง่
โคมไฟที่ชาํรุดเสียหาย  ยงัไมไดรับการแกไขซอมแซม  ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลา
กลางคนืและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ   ในปจจุบันการใหบริการน้าํประปาในเขตเทศบาลยัง
ไมทั่วถงึ  ยังมบีางสวนของชมุชนยงัไมมนี้าํประปาใชเพือ่การอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  
เพราะขาดแคลนน้าํ  เชน  ชมุชนสมประสงคพัฒนา  ชมุชนคุมจัดสรร 
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  ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล   เนือ่งจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํา
มาก  การตืน้เขินของลําหวย  หนอง  บึง  ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้าํ
แหงขอดอยางรวดเร็วหลงัน้าํลด  ทาํใหไมสามารถเก็บกกัน้ําไดเพยีงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  

2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 
  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการทิง้ขยะไมเปนที่  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชน

ไดนําขยะมากองตามพื้นดนิ  ทาํใหเศษขยะปลิวกระจายทัว่ไป  ถังขยะที่มีอยูเดิมไมเพียงพอกับความ
ตองการ และมีขนาดเล็ก ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวนั  ซึ่งเปนสาเหตทุําใหขยะลนถังมากองที่
พื้นดนิ  ทาํใหขยะปลิวกระจายเต็มพื้นดนิและสกปรก 

  ปญหาเรื่องขยะตกคาง   เนื่องมาจากถนนตามตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลจะคับ
แคบ บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทาํใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทกุวัน ทาํให
ขยะลนถงั หลนลงตามพืน้ ในขณะทาํงานเก็บขยะเจาหนาที่เก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะที่หลนอยูตาม
พื้นดนิใหหมด 

               ปญหาการขาดจิตสาํนึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผูประกอบการยงัขาดจิตสํานึกในเรื่อง 

ส่ิงแวดลอม การทิ้งขยะ การระบายน้าํเสยีลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรยีบรอยของ
ชุมชน 

  ปญหาการระบายน้าํเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา 
การระบายน้าํจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําทีเ่ปนดิน ซึ่งทําใหการระบายน้าํไมดี
เทาที่ควร    น้ําเสยีจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกนั ซึง่ถาน้าํเสยีดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําให
เกิดน้ําขงัและเปนน้าํเสีย เนา และสงกลิน่เหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

 ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมกีารทาํอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลาย
ประเภทที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทาํฟารมสุกร โรงงานแปงมนั 
โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาท ู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทาํขนมจนี โรงงานเหลานีจ้ะปลอยน้ํา
เสียลงสูลํารางระบายน้าํสาธารณะ ทําใหน้ําเสยีและมีกลิ่นเหม็น 
             3.  ดานการพฒันาเศรษฐกิจ 

               ปญหาการสงเสริมอาชีพ   มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ จาํนวนมากที่รายไดไมเพียง 

พอตอการเลี้ยงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลงัฤดกูารเก็บเกี่ยว ซึ่งเทศบาลไดเขาไปชวยเหลอืโดย
การสงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกประชาชนเหลานี ้ แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวน
หนึง่มาจากการบริหารจัดการของกลุมอาชพี ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยาง
เพียงพอ ขาดความโปรงใสและความสามัคคี ขาดตลาดรองรับสินคาที่ไดจากการผลิตของชุมชน หรือสินคา 
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 OTOP  หนวยงานภาครัฐยงัไมสามารถสงเสริมอาชพีทีเ่หมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมี
คุณภาพและไมไดมาตรฐาน ทาํใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงานมีปญหาในตลาดการแขงขันทั้งใน
และตางประเทศ  เนื่องจากแรงงานขาดฝมือและทักษะ 

    ปญหาขาดกองทุนเพือ่การสงเสรมิอาชีพและรายได  ประชาชนโดยทัว่ไปตาม
ชุมชนตาง  ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จงึมีความตองการใหมกีารจัดตั้ง
กองทนุ    เพื่อชวยเหลือประชาชนในกลุมผูที่ดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินที่จะขอรับการ
สนับสนนุ เพื่อเอามาจัดตัง้กองทนุ เชน กองทนุสงเสริมอาชีพ กองทนุเพื่อการกูยืม ซึง่ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

    ปญหาการบรหิารจดัการกองทนุ  นโยบายรฐับาลไดมุงเนนใหความสาํคัญการ
กระจายรายไดใหกับประชาชน โดยมกีารจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพนู
รายไดของ     ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 
ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดที่มีระบบตอเนื่องและยัง่ยืน และยังมกีองทนุประเภทอื่น ๆ ที่
เกิดมามากมาย   เชน   กองทนุออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทนุสงเสริมอาชพี หรือกองทุน
สงเคราะหชุมชนกองทนุบานมั่นคง ซึง่บางสวนเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปน
เงินกองทุนหรอืกองทนุที่มีหนวยงานอืน่ ๆ ใหการสนับสนุน เมื่อมีการจัดตั้งกองทนุตาง ๆ ข้ึนมาและการ
แตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ  ข้ึนมาบริหารกองทนุ ซึง่ปญหาทีพ่บคือการขาดความรูประสบการณ ใน
การบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการบัญชี ดานการแนะนาํสงเสรมิอาชีพ หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม เกิด
ทักษะและความรูของประชาชน ในการใหเงนิกองทนุไปลงทนุ เกดิระบบพรรคพวกและอืน่ ๆ เกิดการ
คอรัปชั่น ขาดความสามัคคีที่สงผลใหการบริหารเงนิกองทนุ ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส  มีการนาํ
เงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นคาํ
ขอไว และกิจกรรมที่ลงทุนไมกอใหเกดิประโยชนไมเกิดอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื 
ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับเงินจากกองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงาน
ภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจติสํานึกในการใชเงินกองทุนอยางถูกตอง ขาดวินัย ขาดความ
ซื่อสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพึ่งพาตนเองทีพ่อเพยีง เหมาะสม บริหารโครงการ
เงินกองทุน ในระยะสัน้จะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืนเงินกองทุน 
ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ เมื่อการบริหารโครงการขาดประสิทธภิาพ จึง
สงผลตอภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกจิสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต 

3. ดานการพัฒนาสังคม 
    ปญหาขาดสถานที่ออกกําลังกาย  ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา 
สําหรับการออกกําลงักาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทาํกิจกรรมนันทนาการตางๆ 
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ปจจุบันภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากขึน้ โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนที่ตองการสถานที่ออก
กําลังกายเพื่อลดปญหาการมั่วสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ ที่ดินภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคา
แพงและหายาก 

    ปญหาประชาชนที่ยากจนไมมทีี่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชมุชน 

ตาง  ๆ  ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองใชพื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะบางแหงปลกูสรางทีอ่ยูอาศัย
แบบชั่วคราว สรางปญหาในการจัดระเบียบชมุชนขาดความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง และ
ปญหาการใหบริการดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน 
ซึ่งเกิดจากปญหาความยากจนและการอพยพเขามาหางานทาํในพื้นที่เขตเมือง 

   ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน  สังคมไทยในปจจุบันมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและคานยิมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงของประเทศ ทําใหหนั
มานยิมทางดานวัตถุมากขึน้ และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิด
จากการขาดการอบรมและสรางจิตสํานึกในการตระหนกัถึงความเปนคนไทย  คานยิมแบบคนไทย ความ
หลากหลายของวัฒนธรรม สังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันที่เข็มแข็ง  การ
ปรับเปลี่ยนเพือ่เขาสูโลกในยุคโลกาภิวฒัน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศกึษา  
เสียอนาคตและติดยาเสพตดิ 

    ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 
ทั้งผูติดยาเสพติดและผูขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปญหาดังกลาวเกดิจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานยิม 
ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชพีขายยาเสพติดเปนอาชีพทีม่ีรายไดดีถึงจะมี
ความเสีย่งสงูก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพื่อแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่งปญหาดานนี้ยังมี
สถานการณทีไ่มนาไววางใจ ประชาชนโดยทั่วไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและ
ปราบปรามกนัตอไป และสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพตดินั้นเกิดจาก 
ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสงัคม เศรษฐกจิ ครอบครัว ที่ทาํงาน เพื่อนชักจงู ผูคายาเสพติดชัก
จูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหนัมาพึ่งยาเสพติด 

    ปญหาไขเลอืดออก   เปนโรคที่สามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียงุลายไม
สามารถทําได โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมนี้าํขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตาง ๆ ดวย 
บานเรือนของประชาชนไมมดิชิด ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ 
ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมนี้ําขังตามแหลงตาง ๆ ทาํใหยุงลายขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปนอันตรายแก
ประชาชน ขาดการปองกนัอยางถูกวธิี เชน การทาํลายแหลงเพาะพันธยุงและการพนยาฆายงุ 
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 ปญหาการขาดสถานที่อานหนังสือของชุมชน  ตามชุมชนตาง ๆ ไมมีแหลงความรูที่
จะไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เปนศูนยรวมของประชาชน 
เพื่อใชในการพบปะสังสรร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนงัสือพมิพ และขอมูลขาวสารอื่น ๆ 
ของทางราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชมุชน 
         ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไม
นิยมสงบุตรหลานใหมีการศึกษาสงูขึ้น เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอที่จะสงบตุรหลานใหมี
การศึกษาในระดับสูงได ประชาชนทีม่ีการศึกษานอย ทาํใหหางานทาํยาก ขาดประสบการณ ความรูและ
ขาดทักษะฝมอืในการทํางาน ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากทัง้ตอ
เด็กนักเรียนและผูปกครองในการเดนิทางมาเรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซึ่งปญหาดงักลาวเกิดจากการไม
เห็นความจําเปนดานการศกึษา ทาํใหบานเมืองขาดการพัฒนาที่ถกูตอง ความยากจนและการวางงาน 
ทัศนคติและคานิยมของแตละครอบครัว การขาดแรงจงูใจดานการศกึษา ขาดการสนับสนนุและสงเสริมใน
การเพิม่พนูความรูและการพฒันาฝมือทกัษะที่มีคุณภาพในการทาํงาน จากหนวยงานที่เกีย่วของ 

           ปญหาประชาชนขาดการดแูลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความ
เขาใจในระเบยีบของทางราชการ โดยจะทําการตอเตมิอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทาง
ราชการ ในการตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมทั้งการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุ
ในการสรางความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐ
ขาดการประชาสัมพนัธ  ใหกับประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกบัการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการ
ขาดความรู ความเขาใจของประชาชน 

4. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
           ปญหาตูโทรศพัทสาธารณะตามชุมชนไมเพียงพอ  ตามชุมชนตาง ๆ สวนมากไมมี
ตูโทรศัพทสาธารณะ เพือ่ใชในการติดตอส่ือสารการแจงเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลากลางคืน 
ตองเดินทางเขามาใชบริการตูสาธารณะในตัวเมือง ซึง่บางชุมชนจะอยูหางไกลไมไดรับความสะดวก ซึ่ง
ปญหาดังกลาวจากหนวยงานรับผิดชอบไมไดไปติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ การขาดแคลนงบประมาณของ
หนวยงานรับผิดชอบ ความยากจนของประชาชนทีท่ําใหไมสามารถติดตั้งโทรศัพทตามบานเรือนได 

          ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนตาง ๆ ใน
เขตเทศบาลทัง้  26  ชมุชน ไดมกีารบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึง่ทาํงานเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม และเพื่อการพฒันาทองถิ่นของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือ
เครื่องใช และอุปกรณในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ทีท่ําการชุมชน หอ
กระจายขาว และคาตอบแทนในการทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได 
เนื่องจากขอจาํกัดดานระเบยีบฯ 
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          ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย 
การงัดแงะ  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม สวนมากจะ
มาจากกลุมผูติดยาเสพติด และมีการเลนการพนนัตามชุมชนตาง ๆ เพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะในงานสวด
อภิธรรมศพในเวลากลางคนืซึ่งปญหานี้เกดิจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป การ
มั่วสุมเลนการพนนั ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงนิในการประทงัชีวิต 
 

ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

                ดานคมนาคม 

                    โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาด
ผานตัวเมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากจากเปนถนนเมน ที่สามารถเดนิทางเขาสู
ตัวเมืองขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่ม
ศักยภาพดานการเปนศนูยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได  มีเสนทาง
คมนาคมทางรถยนตสามารถเชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนน
เชื่อมตอระหวางอําเภอบานไผ และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตวัของชุมชน
เมืองคอนขางสูง ทาํใหประชาชนเกิดความตองการดานคมนาคมมากขึ้น และอยูไมหางจากสนามบนิ
จังหวัดขอนแกนจนเกนิไป 

                         ขอจํากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนที่อยูอาศัย   งบประมาณและอัตรากําลังมี
ไมเพียงพอ  ถนนชํารุดบอย ตองมีการบาํรุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา  ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร 
ขาดวินัยในการขับข่ียานพาหนะ 

                 ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   

 โอกาส  ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  มีสวนราชการที่เกีย่วของและ
บริษัทเอกชน ที่รับผิดชอบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ  คือ  สํานักงานการประปา  
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค เปนตน ชมุชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพืน้ที ่

 ขอจํากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีข้ันตอนการ
ดําเนนิการลาชาเนื่องจาก    เปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกจิ     และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมี
ปญหาดานการประสานงานและการวางแผนรวมกนัของหนวยงาน  ประชาชนบางสวนยังไมมีน้าํประปาใช  
การใหบริการไมสะดวก  และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจาํกัด  ทาํใหไมสามารถ 
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สนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชนไมทนัทวงท ี ขาดแคลนแหลงน้าํผวิดินสําหรับน้าํดิบที่จะ
ใชในการผลิตน้ําประปาเพราะในบางฤดูแหลงน้ําดิบที่มนี้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพยีงพอตอระบบ
การผลิต ทาํใหการบริการไมสม่ําเสมอ 

                  ดานการสื่อสารคมนาคม 

   โอกาส   มบีริษัทที่ดําเนนิเกี่ยวกับระบบการสื่อสารเชน บริษัท ทศท คอปอเรชัน่ จํากัด 
มหาชน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน  ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุน
ของภาคเอกชนเพิม่ข้ึน  รวมทั้งการขยายบริการของภาครัฐ  อําเภอบานไผ เปนอาํเภอที่ต้ังอยูในจังหวัดที่
เปนศูนยกลางของการพฒันาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การ
ส่ือสารมีความพรอม 

  ขอจํากัด  ความไมคลองตวัในการใหบริการของหนวยงานที่รับผิดชอบ   การใหบริการ
สาธารณะในระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร  
การสื่อสารและการโทรคมนาคมของประเทศ มีขอจาํกดั  เชน  ขอจํากัดในเรือ่งคูสาย และสัญญาณ
โทรศัพท สัญญาณดาวเทียม  อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง  การทาํลายทรัพยสินของกลุม
คนราย เชน  ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ 
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

                   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
     โอกาส  มีแหลงน้ําเพื่อการกักเก็บน้าํ และอุปโภคบริโภค และการประมงน้าํจืด คือ 
หนองงิว้  สระสวรรค  หนองลุมพุก  เปนตน  และแหลงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา  คือ  แกงละวา  มีแหลงน้าํ
ชลประทานทีสํ่าคัญ  คือ  อางเกบ็น้าํชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาววั 

                             ขอจํากัด   ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แทจริงลดลง  ดินเปนดนิ
รวนปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบรูณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร และขาดความรูความ
เขาใจที่จะนําหลักวชิาการดานการเกษตรมาพฒันา 

                      สิ่งแวดลอม 
    โอกาส  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีจิตสํานกึและตระหนกัในเรื่องสิง่แวดลอม 

มากขึ้น  และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ปญหาสิง่แวดลอมยังมีไมมาก  มีการ
วางแผนดานสิง่แวดลอมของเทศบาล เพื่อปองกันและบาํบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  รวมทัง้
ไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  มีความรวมมือใน
การดําเนินการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิง่
ระหวางเทศบาลเมืองบานไผ และ อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากขึ้น   ยงัมพีื้นที่เพยีงพอในการรองรับ
ปญหาดานขยะและแหลงรองรับการพฒันาระบบบําบัดน้ําเสยี 
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 ขอจํากัด  ชมุชนมกีารขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  และความไมเปนระเบยีบเรียบรอย  การจัด
ระเบียบชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทาํยากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนใน ชมุชนตลาดสด และชุมชน
แออัด  การลงโทษผูกระทาํความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด  การประสานงานดานสิง่แวดลอมของ
หนวยงานที่เกีย่วของซึง่มีมาก ทัง้ดานการปฏิบัติทั้งดานระเบียบกฎหมายที่เกีย่วของ  ขาดแคลนบุคลากร  
เครื่องมือ เครือ่งใช ในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ความรวมมอืจากผูประกอบการมนีอย ในการแกไข
ปญหาและผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอสังคมในดานสิง่แวดลอม 
 

ดานเศรษฐกจิ 
                      โอกาส   มีการสงเสริมอาชพี และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากขึ้น ดาน
การแปรรูปสินคาเกษตร  การเลี้ยงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสนิคาของที่ระลกึประเภท
อาหาร  ชุมชนมกีารเคลื่อนไหวสงูตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนให
เขมแข็งเพื่อสรางรายไดเพิม่ข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสนิคาไดทัง้ทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณ
การปลอยสนิเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดกลาง และเลก็ มมีากขึ้น   

                     ขอจํากัด   การสงเสริมอาชพีใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาด
รองรับ ขายสนิคาไมไดขาดความยัง่ยนื  กองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการ
บริหารขาดความเปนธรรมและโปรงใส การลงทนุในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการ
สวนมากเปนนักลงทนุในทองถิ่น  อัตราการขยายตวัจงึไมสูงมากนัก  รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมี
รายไดนอย  โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจาง  เศรษฐกจิระดับชุมชน  หรือการ
พัฒนาสนิคา  1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย 

                การเกษตรกรรม   
                     โอกาส การลงทนุในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรเปนหลกั  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมี
การบริโภคสินคาดานการเกษตร  และสตัวเลี้ยงเปนสาํคัญ   มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการประมง  
จํานวน  5  แหง  คือ  หนองงิว้  สระสวรรค  หนองลุมพกุ  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาววั  ถาไดรับ
การพัฒนา  และปรบัปรุงระบบการเกบ็กักน้าํใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร 
การประมงได 

                   ขอจํากัด   พืน้ที่การเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการ
แปรผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน  ไมตอเนื่อง   

มีอัตราการเสีย่งสูง  ปจจยัการผลิตโดยเฉพาะดนิซึง่เปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําให
การเกษตรไมไดผลเทาที่ควร  ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยาง 
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แทจริง หนวยงานภาครัฐซึ่งมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอที่จะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไม
สามารถใชน้ําจากแหลงเก็บกักน้าํได 

 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ  ขาดเทคโนโลยีสมยัใหมที่นาํมาใชในการผลิต  
เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรยากจน  ใชวธิีการผลิตแบบเดิม ทาํใหการผลการผลิตต่ํา  คุณภาพไมดี  ไมได
มาตรฐาน  ไมคุมกับการลงทนุ  แรงงานภาคการเกษตรลดลง  คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงาน
ประเภทอื่นแทน  เนื่องจากรายไดดีกวา  และจะกลับมาทาํการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทาํการเกษตร
เทานั้น  เกิดความไมแนนอนมีการเคลื่อนยายบอย 

 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําให
แตละราย มผีลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทาํใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการ
ผลิต  ความไมแนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรใน
ภาคเกษตรบางสวนไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทาํกนิ  ทาํการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจาํกัดดาน
ที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม  รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรสวน
ใหญมีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกูยืมเพื่อการลงทนุ 

                  การอุตสาหกรรม 

 โอกาส   อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ทีย่ังสามารถเขาไป
สงเสริม และพัฒนาได  วตัถุดิบที่ใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไมขาดแคลน  มีแรงงาน
จํานวนมาก และคาจางไมแพง  การคมนาคมที่สามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงทัง้ทางรถยนตและ
รถไฟ  ที่ดินเพื่อใชเปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกนิไป  มีแหลงเงินทนุหรอืสถาบนั
การเงนิในพื้นที ่

 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคณุภาพไมไดมาตรฐาน 
แรงงานมีคุณภาพต่ําในดานทกัษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยนีอย  การเคลือ่นยายสูง  ขาดแคลนนัก
ลงทนุรายใหม  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสรมิการลงทนุของภาครัฐ ยงัไมสามารถกระตุนใหเกิด
การลงทุนเทาที่ควรได   

                  การพาณิชยกรรม / การคา 
 โอกาส  เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ  การ
คมนาคมมีความสะดวก  ทัง้ทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงนิทนุในพื้นที่ โดยเฉพาะของภาครัฐ  เชน  
ธนาคารออมสนิ  ธนาคารกรงุไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูประกอบการพาณิชยก
รรม / การคาสวนใหญเปนลกัษณะของการขายปลีก ยอย   
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 ขอจํากัด   ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสนิคายงัไมมี ไมมีคลงัสินคาหรือศูนยรวม
สินคา ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซื้อตํ่า  แหลงเงนิทนุยงัมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลาง
และเล็ก  ขาดตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพื้นที ่  

                  การทองเที่ยว 
 โอกาส  มีแหลงทองเทีย่วดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ  รอยพระพทุธบาทหินลาด 
ภาพจิตรกรรมฝาผนงั  วัดมชัฌิมวิทยาราม  และวัดสนวนวารี  เปนตน  มีสินคาของที่ระลกึ  ประเภทอาหาร  
คือ  กุนเชียง  และผาไหม  การคมนาคมไปสูแหลงทองเทีย่ว  สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อ่ืน ๆ  ได  มเีทศกาล
ทองเที่ยวงานประเพณีสงกรานต  งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ  งานประเพณีลอยกระทง   

 ขอจํากัด  ขาดการประชาสมัพันธแหลงทองเทีย่วที่ตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ
ทองเที่ยวระดับอําเภอ  แหลงทองเที่ยวบางแหงยงัไมไดรับการบูรณะและฟนฟู  ขาดแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติทีน่าสนใจ  ศักยภาพในการดึงดดูของแหลงทองเทีย่วที่มีตอนักทองเที่ยวต่ํา 
 

ดานสังคม 
                  ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเกื้อกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มี
ประชากรในวยัแรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานทีม่ีการใชเทคโนโลยีตํ่าเปนสวนมาก เพราะ
ขาดฝมือและทักษะ   จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น  มีการขยายตวัของชุมชน
ออกไปและจะตั้งอยูตามแนวเสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจที่จะเขา
มามีสวนรวมในการสรางอาชีพและรายได   

 ขอจํากัด  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถิน่สูง โดยเฉพาะหลังฤดกูารเกบ็เกี่ยว
คอนขางสงูแรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม  มีการเอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมกีารใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถิน่มีนอยไม
เพียงพอตอความตองการของประชากรวัยแรงงาน  การดําเนนิชีวิตของประชากรสวนใหญยงัเปนสังคมแบบ
ด้ังเดิม ชุมชนมีการพฒันาชา 
ดานการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทัง้ในระบบโรงเรียน และนอก
ระบบโรงเรียน รวมทัง้วทิยาลัยการอาชพี  เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวทิยาบริการเฉลิม –
พระเกียรติ ที่เปดสอนตั้งแตปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศกึษามคีวามพรอมสูงทัง้ดานบุคลากร/ 
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อุปกรณการศึกษา    ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากขึน้ ทัง้ในและนอกระบบ โดยเฉพาะตาม
ชุมชนตาง ๆ  

 ขอจํากัด  อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมทัง้ในระดับที่สูงขีน้  
โดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่มีรายไดตอครัวเรือนต่ํา  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุม
ทั่วถงึตอนโยบายการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  12  ป  ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตร
หลาน ใหไดรับการศึกษาตอ และมีคานยิมสงบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบงัคบัแลว ออกไปใชแรงงาน
แทน  นักเรียน  นักศึกษา  บางสวนมีปญหาในระหวางเรยีน ทาํใหไมสามารถอยูในระบบการเรียนได 
 

ดานการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข  
โรงพยาบาล ตามโครงการ 30 บาท ยงัมีความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริม
สุขภาพและการปองกนัรักษาโรค  การอนามยัแมและเด็ก  ยงัมีความตองมีการพฒันาดานความรู ความ
เขาใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงตอการเจบ็ปวย  จากปญหามลพิษ
ของสถานประกอบการเพิ่มข้ึน  ประชาชนสวนใหญที่มรีายไดนอย  ยังตองการทัง้การบริการสาธารณสุข
จากภารรัฐมากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถกูกวา  สามารถใชระบบสงตอผูปวยทีม่ีอาการหนกั และ
ตองการแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได 

 ขอจํากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนนุ  บุคลากรไมเพียงพอ  ภาคเอกชนมกีาร
ใหบริการในราคาแพง    
ดานการเมืองการบริหาร 

                 นโยบายของรัฐ 

 โอกาส  เปนอําเภอที่ต้ัวของจังหวัดที่เปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ทัง้
ทางดานการคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทนุ แหลงรวมสถาบนั 
การศึกษา  ศูนยกลางการประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย
ราชการ แหลงวัตถุดิบ นโยบายการเปดประตูสูอินโดจีนผลของการพฒันาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนา
อําเภอบานไผดวย เชน  โครงการขยายชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เปนเสนทางทีพ่าดผานอาํเภอบาน
ไผ  โครงการกอสรางทางรถไฟรางคูทั้งประเทศ  ซึ่งเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทางพาดผานอําเภอ
บานไผ  มกีารกระจายอาํนาจจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมสินคา  OTOP  อยางจรงิจัง  ซึ่งอาํเภอบานไผ มีสินคาหลายอยางที่มีศักยภาพทีจ่ะพฒันา
ตอไปได   
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 ขอจํากัด   การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน และตอเนื่อง 
การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดนัไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาที่ควร 
ขาราชการขาดความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคบัตาง ๆ ยงั
เปนขอจํากัดตอดําเนนิงานเพื่อการสนองตอในระดับนโยบาย  การถายโอนภารกจิการกระจายอํานาจมาสู
ทองถิน่ ขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานที่จะถกูถายโอนไมใหความรวมมือ  กอใหเกิดความ
ลาชา เชนดานการศึกษา นกัลงทนุจากภายในและภายนอกประเทศอยูในอัตราต่ํา เพราะขาดสิง่ดึงดูดใจใน
การลงทุน  การประชาสัมพนัธและสงเสริมเพื่อทาํความเขาใจตอนโยบายของประชาชนนอย ทําให
ประชาชนขาดความเขาใจในระดับนโยบาย  และการแปลงนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติ 

                   ดานการเมือง 

                         โอกาส   การกระจายอาํนาจมาสูทองถิ่น  ทําใหทองถิ่นมีภาระกจิ และบทบาท อํานาจ
หนาทีง่บประมาณในการพฒันาทองถิ่น เพิ่มมากขึ้น ความสาํคัญในระบบการปกครองสวนทองถิ่น สงผล
ตอการพัฒนาทองถิน่มากขึน้ตามลาํดับ นักการเมืองทองถิ่นสวนใหญเปนคนในพืน้ที ่ มีเจตนาแนวแนที่จะ
พัฒนาทองถิน่ของตน ระดับความขดัแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะที่สามารถ
ประนีประนอมได กลุมผลประโยชน เปนกลุมผลประโยชนในทองถิน่มากกวาตางถิ่น ประชาชนเริ่มต่ืนตัว
ดานการเมืองสูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

 ขอจํากัด  การดําเนนิการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการ
ของประชาชนของนักการเมอืงทองถิน่ จะเนนเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปญหา
ของการพฒันาในภาพรวม ระดับ อําเภอ และ จงัหวดั ระดับชาตลิดลง  มกีารเมืองระดับชาติ เขามา
แทรกแซงระบบการเมืองทองถิ่น ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในระบบการปกครองสวน
ทองถิน่ มกีารผูกขาดของกลุมผลประโยชน  ความไมโปรงใส ความเขาใจที่ไมชัดเจนในระบบการปกครอง
สวนทองถิ่นและขาดความชดัเจนในบทบาทหนาที่ของนกัการเมืองทองถิ่นเอง 

                   ดานโครงสรางการบริหารของเทศบาล 
จุดแข็ง   เปนองคการทีเ่ปนนิติบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ 

ประมาณเพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบรหิาร และการ
พัฒนาภายใตกฎระเบียบของทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของ
ประชาชนไดรวดเร็วกวาระบบอื่น ขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและ
ตรวจสอบของนักการเมืองทองถิ่นอยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอทีค่อยใหขอเสนอแนะและ
สนับสนนุการปฏิบัติงาน มีความรวมมอืระหวางเทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมทั้งในการ
ประสานงานเพื่อการพัฒนาทองถิน่ 
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 จุดออน  เกิดระบบพรรคพวกขึ้นในระบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งนําไปสูปญหา
ความไมเปนธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซึง่นาํไปสูปญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปรงใส ขาด
ภาวะผูนําตัวอยาง การตรวจสอบเขาไปไมทั่วถงึ กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยูที่นกัการเมืองที่ไดรับการ
คัดเลือกเขามาทาํหนาที่ในการบริหาร การสั่งการไมเปนไปตามสายการบังคับบัญชา ไมมีความเสมอภาค มี
ความซับซอนในการดําเนนิกิจกรรมบางอยางกับหนวยงานอืน่ๆ ในพืน้ที่ มีการแทรกแซงจากอิทธิพล
ภายนอกในการบริหารงานของเทศบาลในบางกรณ ี

                  ดานกฎระเบียบ   
 จุดแข็ง    การปฏบัิติงานขององคกรมีความชดัเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปน
หลักประกนัขอผิดพลาดใหกับขาราชการที่ตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพื่อรักษา
ผลประโยชนของทางราชการและเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทาํใหการบรหิาร การปกครองมคีวามเปน
ธรรม และทาํใหการพัฒนาเปนไปอยางระเบียบ 

 จุดออน  ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได 
กฎระเบียบบางอยางไมทนัสมัยกับสภาพสงัคมในปจจบัุนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบ 
กฎหมายหลายฉบับรองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมคีวามซับซอนและไมเกื้อกูลตอกัน  ใน
การปฏิบัติงานมีการยึดถือระเบียบมากเกนิไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 

                 ดานบุคลากร 

 จุดแข็ง มีบุคลากรทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพืน้ที ่ มี
สถาบันการศกึษาที่พรอมทีจ่ะใหการพัฒนาประสทิธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมโีอกาสไดรับ
ขอมูลขาวสาร เนื่องจากอําเภอบานไผต้ังอยูในจังหวัดทีเ่ปนศูนยกลางทางดานการศกึษา  และที่อําเภอบาน
ไผปนที่ต้ังของมหาวิทยาลยัรามคําแหงที่เปดสอนทัง้ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอน
บุคลากรจากกการกระจายอํานาจเขามาสู สวนทองถิน่มากขึ้น ตาม พ.ร.บ. ข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 จุดออน   การขาดความรูความเขาใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของ
ขาราชการ และลูกจางของทองถิ่น ขาดการพัฒนาและความคิดริเร่ิมสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน  

ขาดความสามัคคี  ชอบทํางานตามที่ผูบังคับบัญชาสัง่และมอบหมาย ขาราชการขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ และการตัดสินใจ  องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาที่ควร ขาราชการ
บางสวนขาดกาํลังใจ  การพฒันาความดีความชอบไมมคีวามเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก 
ผลจากนโยบายของคณะผูบริหารบางครั้งขาดความชัดเจน จาํทาํใหบุคลากรขาดความไมมัน่ใจในการ
ปฏิบัติงาน จึงรอรับการ 
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ส่ังการเพียงอยางเดยีว บุคลากรทีถ่ายโอนมาจากสวนราชการอืน่ สวนมากจะประสบปญหาในการปฎิบัติ
หนาที่ในรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่มีนกัการเมืองทองถิน่เปนผูบริหาร และเปนปญหาตอการ
ถายโอนของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวนทองถิ่นมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในบางตําแหนง  

                      ดานงบประมาณ/เงนิอุดหนุน 
    จุดแข็ง   เปนองคกรที่ม ีก.ม. ใหมีการจดัหารายไดเปนของตนเอง  มีการกระจายอํานาจ
จากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถิน่ ทาํใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ดวย ทาํใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้น การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอืน่ ๆ   สงผลให
มีการจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้นดวย  มีสมาชกิสภาผูแทนราษฏรซึ่งสามารถระดมเงินงบประมาณเขามา
ในพืน้ที่ไดสูง มีการลงทนุของภาคเอกชนพอสมควร มกีารกํากับ ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณ  จาก
จังหวัด อําเภอ และสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549  เทศบาลจะมีรายไดเพิ่มข้ึนตาม
พระราชบัญญติัข้ันตอนการกระจายอาํนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   จุดออน  กฎ ระเบียบการใชงบประมาณทองถิ่นมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได 
ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการเงนิ การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเปน
องคกรที่มกีารจัดหารายไดเอง และมกีําหนดการใชจายงบประมาณที่จัดหามาไดเอง บางครั้งทาํใหการใช
จายประมาณไมเกิดการประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบริหารไมชัดเจน การใชจาย
งบประมาณบางประเภทไมสอดคลองและเอื้อประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศใน
ภาพรวม หนวยงานตรวจสอบภายในองคกรขาดเอกภาพ  

                 ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏบัิติงาน 

   จุดแข็ง     เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มี
เครื่องมือเครื่องใชทีท่ันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  

   จุดออน    เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากการใชงานมานาน 
งบประมาณในการจัดซื้อ  ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงที่ดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการที่จะ
ดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช   ข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณมีมาก  
รวมทัง้ขั้นตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอือ้อํานวยตอการปฏิบัติงานบางอยางที่
ตองใชความเรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือที่มเีทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิดและความชํานาญในการใช 
ขาดความเขาใจในการบาํรุงดูแลรักษา 

                   ดานการประสานงาน 

 จุดแข็ง  เปนเทศบาล ที่มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ดี และเปนประโยชน ใน
การสนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน  ประชาชน และสวนราชการอื่นเปนอยางดี 
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โดยเฉพาะมีการประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ทกุ ๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และ
ระหวาง ชุมชนและผูบริหารเทศบาล  และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน 

 จุดออน  การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอาํเภอ และจงัหวัดบางครั้งมคีวาม
ลาชา การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ 

                ดานขอมูลขาวสาร 

 จุดแข็ง  ต้ังอยูในจงัหวัดที่เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมยั ที่พรอมจะ
สนับสนนุในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน 
นักเรียน นักศกึษา 

 จุดออน  การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมนีอย ขอมูลไมชัดเจน
ไมเปนปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเกบ็ขอมูลของหนวยงานยงัไมมีประสิทธิภาพ การนาํ
ขอมูลไปใชประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมทัว่ถงึ ขาดบุคลากรในหนวยงานที่มีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมยัใหม  
 

สภาพการณปจจุบัน    
 เปนเทศบาลทีต้ั่งในอําเภอและจังหวัดทีเ่ปนเมืองศนูยกลางการคมนาคม    เปนแหลงรวม
ถาบันการศึกษา เปนศนูยกลางการประชมุ/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย
ราชการการเงนิและสถาบันการเงนิ เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลงังาน และวัฒนธรรมที่โดด
เดน  รวมทั้งเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพฒันากับกลุมประเทศในอนิโดจีน ซึง่ภาพรวมของผล
พวงของการพฒันาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถิน่ดวย  มีอัตราการขยายตัวในดานการ
พาณิชย การคา การบริการ แตในภาคอุตสาหกรรมมนีอย สวนภาคการเกษตรในพืน้ที่มีลักษณะลดลง  มี
ถนนสายสาํคญัคือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจงึสะดวกตอการเชือ่มโยงไปสูอําเภอและ
จังหวัดอื่น ทัง้ในการเดนิทางและขนสงสนิคา ประชากรสวนใหญรายไดยังต่ํา และมคีวามยากจน เปน
เทศบาลที่เปนที่ต้ังของโรงเรยีน ระดับประถม มธัยม วทิยาลัย มหาวทิยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรไปสูแรงงานประเทศอื่นมากขึน้ โดยเฉพาะหลงัฤดูเก็บเกีย่ว สัดสวนการลงทนุ
เพิ่มข้ึนไมมาก  ประชาชนยังวางงานอยูมาก และคาแรงต่ํา 
 

สรุปประเมินสถานการณ 

                       ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพิ่มข้ึนในเขตเมืองซึ่งเปนแหลงศูนยรวมของการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิคาตาง ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก รวมทั้งความพรอม
ในดานสาธารณูโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินที่จะมาสนับสนนุ 
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 โครงสรางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มกีารเปลี่ยนแปลงจากภาค
เกษตรกรรมมาสูภาคพานิชยกรรม และการบริการมากขึ้น เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจยัดานการ
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความไมแนนอนของภาคเกษตรซึ่งการผลิตสวนใหญตองพงึพาธรรมชาติ 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมของทองถิ่นมากขึ้น และเขาใจในระบบการปกครองทองถิน่
เพิ่มข้ึนมาก 

 สภาพสังคมโดยทั่วไป มีการพัฒนามาสูการเปนสงัคมเมืองมากขึ้น บางสวนยงัมลัีกษณะ
เปนสังคมชนบทกึง่สังคมเมอืง  และมีการขยายตัวของชมุชนออกไปตามเสนทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ และ
ทางรถยนต จนบางแหงหลายเปนชมุชนแออัด เกิดความไมเปนระเบยีบเรียบรอย และมีปญหาดานตาง ๆ 
ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการขาดแคลนที่อยูอาศยัเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะของ
หนวยงานในพื้นที่ เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท และการสาธารณสุข 
การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 

 โอกาส   มทีาํเลที่ต้ังที่เหมาะสม โดยตัง้อยูตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เปน
อําเภอดานสุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตัง้อยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนน
มิตรภาพ และมีทางรถไฟสายหลกัของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซึ่งทาํใหสามารถเชื่อมโยงกับจงัหวัดตาง ๆ 
ในภูมิภาคได เชน จงัหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเอือ้อํานวยตอการพัฒนาเทศบาล ทัง้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ 
เปนพืน้ที่ซึ่งไมอยูในเขตอิทธพิลของมรสุมโดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้าํ และดิน มีพื้นทีท่ี่
จะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคาที่ดินไมสูงมากนกั สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนา
โครงขายและ การขยายตวัดานการคมนาคม การลงทนุ ระดับอําเภอ  จงัหวัดและเหมาะที่จะเปนที่ต้ัง
คลังสินคาการเกษตร และสนิคาอื่น ๆ มีความพรอมในดานของปจจยัโครงสรางพืน้ฐานระบบสาธารณูปการ 
การติดตอส่ือสารโทรคมนาคม และพรอมที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิง่ขั้น ผลพวงของการพฒันาตาง ๆ 
ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม มทีรัพยากรดานแรงงานเปนจาํนวนมาก 
การขนสงสนิคาเขาสูจงัหวัดทําไดสะดวก ทั้งทางรถยนตและทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสงตอสู
จังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

 ขอจํากัด   การจัดหาวัตถดิุบภาคเกษตรในพื้นที่เพื่อสนับสนนุฐานการผลิต มีจาํนวนไม
แนนอน และมีคุณภาพต่ํา แรงงานในทองถิ่นสวนใหญจะเปนแรงงานที่มีคุณภาพทางทักษะและฝมือ
แรงงานต่ํา ไมสามารถใชเครือ่งมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีสูงมากได  การเคลื่อนยายแรงงานสงูและบอย
มาก ภาวะความเสี่ยงในการประกอบอาชพีการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตทีย่งัคงพึง่พา
ธรรมชาติ การประกอบการมขีอจํากัดในคณุภาพสิ่งแวดลอมทางน้าํ และมลพิษ ประชาชนสวนใหญยากจน 
วางงาน ความรูนอย และมหีนี้สิน การสงเสริมอาชีพยงัไมไดผลเทาที่ควร ไมมีตลาดศูนยกลางในการซื้อ- 
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ขาย ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนยกลางในตัวจังหวัดชวยในการระบาย ซื้อ และ ขาย สินคา
เกษตรตางๆ 
 

ดานองคการและการบริหาร 
 จุดแข็ง  เปนองคกรทองถิ่นทีม่ีที่ต้ังอยูในจงัหวัดทีเ่ปนศนูยกลางการพฒันาในภูมิภาค และ
เมืองศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทนุ การบรกิาร มีสวนราชการในระดับอําเภอ 
และจังหวัดเปนจํานวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนับอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประชาชนตามชมุชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบการ
บริหารงาน ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่นเปนอยางดี เปนองคกรที่สามารถสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากพืน้ทีท่ี่มคีวามเหมาะสมไมใหญเกนิไป และมีเครื่องมือ 
เครื่องใช อุปกรณที่จะเปนและสามารถนาํมาใชในการดาํเนนิการชวยเหลือประชาชนไดอยางด ีผูบริหาร
ทองถิน่จะอาศัยอยูในพืน้ทีซ่ึ่งงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน 

 จุดออน   เนือ่งจากเทศบาลมีภารกิจดานการบรหิาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลาย
ดาน การพฒันาในบางดาน เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  เชน ดานสิง่แวดลอม ดาน
การแพทย ดานผังเมืองและดานคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุมนี้บางสวนยังมทีัศนคติ
ที่ไมพึง่ประสงคอยางแทจริงที่จะทํางานกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เนื่องจากยงัเปนที่ตองการของ
ภาคเอกชนที่รายไดดีกวา  พนกังานสวนทองถิน่ขาดความมัน่ใจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอยาง
ที่มีลักษณะเชงิขัดแยงกับระดับนโยบาย ขาดการพฒันาบุคลากรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง การขาดภาวะ
ตัวอยางผูนาํทีดี่  มีความขดัแยงในระบบการเมืองทองถิ่นและขาราชการประจํา สงผลตอการบรหิารงาน 
ขาดความโปรงใส  กลุมผลประโยชนในทองถิ่นเขามามบีทบาทและแทรกแซงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน  

 

 

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

 
   

  

    

 



 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
วิสัยทัศน  ภารกิจ  และจุดมุงหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
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บทที่  4 

 
วิสยัทศัน  ภารกิจ  และจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
  
 เทศบาลเมืองบานไผ   จัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน  ภารกิจ และ 
จุดมุงหมายการพัฒนาเทศบาลฯดังนี ้
 

1. วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ 
 

“เมืองไผนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นําการศึกษา 
รวมกันพัฒนา รักษาประเพณี  มคีวามโปรงใส 

ภูมิใจเศรษฐกิจกาวหนา” 
 

2. ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496  และทีแ่กไข เพิ่มเติม กําหนดใหเทศบาลเมืองบานไผ  
มีหนาที่ ดังนี้ มาตรา 50 ภายใตกฎหมายเทศบาลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี ้
 1.   รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2.   ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาํจัดมูลฝอยและ 
      ส่ิงปฏิกูล 
4.  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8.  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวฒันธรรมอันดงีามของทองถิน่ 
9.  หนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติใหเปนหนาทีข่องเทศบาล 
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มาตรา 51  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลอาจทาํกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 
1.  ใหมีน้าํสะอาดหรือการประปา 
2.   ใหมีโรงฆาสัตว 
3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
4.  ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
5.  บํารุงและสงเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
6.  ใหมแีละบาํรุงสถานที่ทาํการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
7.  ใหมแีละบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
8.  ใหมแีละบาํรุงทางระบายน้ํา 
9.  เทศพาณิชย 

 

ตามพระราชบญัญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดภารกิจหนาที่ใหกบัเทศบาล ดังนี ้
 

 มาตรา  16   ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมอํีานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ของตนเองดังนี้ 
 1.  การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 2.  การจัดใหมีและบาํรุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 3.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
 4.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ  
 5.  การสาธารณูปการ 
 6.  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
 7.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
 8.  การสงเสริมการทองเที่ยว 
 9.  การจัดการศึกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห และการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 
 11. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วฒันธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยูอาศยั 
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 13. การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 14. การสงเสริมกีฬา 
 15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรีภาพของประชาชน 
 16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 18. การกาํจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 21. การควบคมุการเลี้ยงสัตว 
 22. การควบคมุใหมแีละควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 23. การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามยั โรงมหรสพ และ 
                  สาธารณสถานอื่น ๆ  
 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  ส่ิงแวดลอม 
 25. การผังเมือง 
 26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดแูลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคมุอาคาร 
 29. การปองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย 
 30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ 
                  ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
 31. กิจการอ่ืนใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิน่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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3.  ภารกิจหลัก   (MISSION)  ของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

                     พัฒนาเมืองใหนาอยู   ยกระดับการพัฒนาสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ   
การคมนาคม จัดใหมีสวนสาธารณะ และสถานที่เลนกีฬา และนนัทนาการ อยางพอเพียงเพิ่ม
ศักยภาพและโอกาสของคนจน ในการพฒันาอาชีพ และรายได เสริมสรางความเข็มแข็งให
ประชาชน  ชวยเหลือดูแลคนยากจนและผูดอยโอกาส ยกระดับการศึกษา การสาธารสุข และ
คุณภาพชีวิตดานตาง ๆ  และการเขาถึงบริการของภาครัฐ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เนน 
การมีสวนรวม และใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และเอื้อตอการแกไขปญหาของ
ประชาชน สงเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 

 ภารกิจดังกลาว                 จะมุงผลสําเร็จ เพ่ือใหทองถิ่นมีความเจริญเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ มีความเปนระเบียบเรียบรอย  ยกระดับการพัฒนาในทุกๆ
ดาน ประชาชนมีความเข็มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ดังนั้นจึงไดกาํหนดภารกิจยอย เพ่ือสนับสนนุตอ 
ภารกิจหลัก ดังตอไปนี้  
 

4. ภารกจิยอย  (ภายใตกรอบภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบานไผ) 
 

ภารกิจยอยที่ 1 
 เนนการพฒันาทนุมนษุย โดยเสริมสรางศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ครอบครัว 

โรงเรียน โดยการสนับสนุนในดานการพัฒนาทนุมนษุย ในดานอาชพี รายได การศึกษา สาธารณสุข 
ตลอดจนการสังคมสงเคราะหประชาชนทั้งในดาน การจัดการศึกษา พัฒนาสังคม การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต/สาธารณสุข ดานการใหความรูประชาชน งานพฒันาเด็ก เยาวชน  สตรี งานสวัสดิการสังคม งาน
รักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/ สังคม ในดานอาชญากรรม ยาเสพติด ปญหาเอดส  เนนการ
ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตามแหลงชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยเนนการเขาไป
สงเสริมบทบาทของชุมชน โดยสนับสนนุการสรางความเข็มแข็งของครอบครัว โรงเรียน วัด และเปด
โอกาสใหมีโครงการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดในลักษณะบูรณาการ สงเสริมบทบาทชุมชนใน
การรณรงค เพื่อการบําบัดดวยความสมคัรใจ และรวมมือกับภาครัฐในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด รวมทั้งการสกัดกั้นการแพรระบาดของยาเสพติดที่จะเขาสูชุมชน 
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             ภารกิจยอยที ่ 2 
 เนนการพฒันาอาชีพและรายได โดยเนนพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุน 

สงเสริมใหประชาชนมีรายไดพอเพียงตอการเลี้ยงชีพ เชน การพัฒนากลุมอาชพี การจัดต้ังกองทุน
ชุมชน การจัดตั้งตลาดศูนยกลางในการซือ้-ขายสนิคาจากชุมชน เปนตน และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ฝมือในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิคาจากชุมชน การบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑของชุมชน และการจัดทาํแผนวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเขาสูแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของชุมชน ตลอดจนการคา การตลาดเพื่อการจําหนายสนิคา 
ผลิตภัณฑจากชุมชนโดยการสนับสนนุการใชเครื่อขายอนิเตอรเน็ตของเทศบาล  ในการเผยแพร
ผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนดานการบริการ  การพาณิชย การคา การลงทุน การศึกษา เพ่ือเปนการ
พัฒนารายไดใหกับประชาชน 

ภารกิจยอยที่  3 
 เนนการฟนฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสนับสนนุใหประชาชน 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รวมสรางจิตสํานึกในการคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาดานศักยภาพ ดานการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชน เชน ขยะมูล
ฝอย น้ําเสีย มลพิษมลภาวะและสภาพแวดลอมตางๆ   การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ 
ชุมชน อยางมสีวนรวม  

ภารกิจยอยที่  4 
 เนนการฟนฟูและอนุรักษวฒันธรรม งานประเพณีตาง ๆ ในทองถิน่ โดยเนนให 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟู และอนุรักษวฒันธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น เชน 
การเขารวมในกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ และการแสดงผลงานทางดานวฒันธรรม และประเพณีโดย
เนนการสนับสนุนภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีมีคุณคา สรางจิตสํานึกและคานยิมในการรักษาเอกลักษณ
วฒันธรรมประเพณี และจริยธรรมของไทย บูรณพื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประชาชนสัมพันธให
เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และเพื่อเสริมสรางการทองเที่ยว 

ภารกิจยอยที่ 5 
 เนนการพฒันาพ้ืนที่เขตเมืองใหเปนเมืองนาอยู เพ่ือสนับสนุนใหมีบรรยากาศทาง

สังคมที่ดี โดยเนนการวางผังเมืองอยางมีสวนรวมของประชาชน เนนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนการพัฒนาเทศบาล  (เนนการใชพ้ืนที่ดินและผังเมืองใหถูกตองเหมาะสมโดย 
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เฉพาะอยางยิ่งการรักษาที่ดินสาธารณะที่เปนพ้ืนที่สีเขยีวในเขตเมือง การสาธารณูปโภค/สาธารณูป-
การ ประปา ไฟฟา ระบบระบายน้าํ การกอสรางถนนและทอระบายน้าํ  การปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลง  การบรรเทาสาธารณภัย และการเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวางทองถิ่น อําเภอ และจังหวดัและ
ภาคเอกชนรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานแผนและการใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสดุรวมกัน 

ภารกิจยอยที่  6 
 เสริมสรางใหความรูความเขาใจแกประชาชน นักการเมือง ขาราชการ ตอการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และรูปแบบการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทอง ใหทกุคนมีสวนรวมใน
การปกครอง เพ่ือตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกต้ังระดับตาง ๆ และการคอรัปช่ัน 
ปรับปรุงบริหารการจัดการทีดี่ของเทศบาล เพื่อใหสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนและสรางความประทับใจในการใหบริการ โดยเนนการเขาถึงการบริการของภาครับ  โดยยึด
หลักธรรมาภบิาล เนนการมีสวนรวม และใหเกิดความโปรงใสอยางแทจริง สามารถตรวจสอบได   การ
สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนกังานเทศบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับทัศนคติในการ
ใหบริการ  ตลอดทั้งการกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติใหชัดเจนและสั้นลง รวมทั้งการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพื้นที ่

ภารกิจยอยที่  7 
 สนับสนนุ การสงเสริม การคา การลงทุน และการพฒันาการแปรรูป ผลิตภัณฑทาง

การเกษตร  และการปศุสัตว สงเสริมใหมีตลาดศูนยกลางการซื้อขายสินคาในระดับอําเภอ และเปน
ศูนยกลางการขนสงสนิคาเกษตรอุตสาหกรรม  คลังสินคา สนับสนนุโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงานในทองถิน่ใหมีคุณภาพและออกสูตลาดแรงงานได และไดรับคาจางที่เปนธรรม 

 

5.  จุดมุงหมายเพื่อการพฒันาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. ยกระดับการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมทีค่วามสะดวก รวด 
      เร็ว และครอบคลุม 
2. เพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีพอเพียง ความยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมสีวนรวมในการ

พัฒนาทุกระดบั และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่
ทันสมยัของประชาชนเพิ่มขึน้                                                                                               
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4. ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  และสถานที่ออกกําลังกายอยาง 
       เพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ          

สงเสริม ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถิ่น  
 6.  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน รักษาสขุภาพของประชาชน 

7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 
 
 
 

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

 



 
 

บทที่  5     
 ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทาง 

การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
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บทที่  5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีการประชุมประชาคมทองถิ่นในการระดมสมองจากภาคประชาชน  
ภารรัฐ  ภาคเอกชน  หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการจัดทําวิสัยทศัน  ยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนา  
รวมทัง้กิจกรรม  โครงการที่เปนความตองการ และเพื่อแกปญหาของชมุชน  โดยไดประเด็นยทุธศาสตร และ
แนวทางการพฒันาดงัตอไปนี ้
 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมืองบานไผ 
1. การแกไขปญหาความยากจน 
2. การพัฒนาเมอืงนาอยู 
3. การพัฒนาทนุมนุษย 
4. การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการแกปญหาความยากจน 

  การพัฒนาอาชีพและรายได 
  การพัฒนาระบบคุมครองทางสงัคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพืน้ฐาน   

       ของรัฐบาล 
2. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู 

 การสงเสริมและจัดทําผงัเมอืงของเทศบาล 
 การพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคม   
 การปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบสังคม ศีลธรรม  จริยธรรม  ภูมปิญญาทองถิน่  ตลอดจนการสราง
วินัยคนในชมุชน 

3. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 
 การยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมคีวามพรอมกบัการเปลี่ยนแปลงเปน
สังคมแหงการเรียนรู 
 สงเสริมสรางสขุภาพอนามยัใหสมบูรณ และมีหลกัประกันสุขภาพทุกกลุมอาย ุ
 การสงเสริมกจิกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวฒันธรรมทองถิน่ 
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4. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

 สรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกจิการบานเมืองที่ดีแกขาราชการและประชาชน 
 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 
 การเพิม่พนูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
1. การแกไขปญหาความยากจน  1.1  การพัฒนาอาชีพและรายได

         -ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการ  1.  โครงการสงเสริมและพัฒนารายไดชุมชนในเขตเทศบาล
แกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ  2.  โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่
        -สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน  3. โครงการเวทีชาวบาน
        -สงเสริมการเขาถึงแหลงทุน  4.  โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีในเขตเทศบาล
        -สงเสริมการเขาถึงบริการของรัฐ  5.  โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพชุมชน
        -การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  6.  โครงการสนับสนุนโตะและเกาอี้ในชุมชน
        -การพัฒนาอาชีพ โดยการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  7.  โครงการจัดทําปายชื่อคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรี
ตามสภาพปญหาและความตองการ  8.  โครงการสนับสนุนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนในชุมชน

 9.  โครงการจัดทําคูมือการติดตอราชการกับสวนราชการตาง ๆ 
       ของเทศบาลเมืองบานไผ
 10. โครงการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน

1.2  การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอย
โอกาส และการบริการพื้นฐานของรัฐ
     -การจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลุมคน  1.  โครงการสงเคระหแวนสายตาแกผูสูงอายุที่ยากจนในชุมชน
ยากจนและผูดอยโอกาส  2.  โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
     -สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม  3.  โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหา

       ความเดือดรอนยากจน และผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
     -สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับความคุมครอง  4.  โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสในสังคมและผูพิการที่ดอย
ดานสุขภาพและบริการ  ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด         โอกาสในสังคม

 5.  โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย
       โรคเอดส
 6. โครงการตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนยชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
       จังหวัดขอนแกน
 7.  โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) เขตเมือง
 8.  โครงการเงินอุดหนุน "โครงการบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อน
       มนุษย " 
 9.  โครงการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัด
       ขอนแกน เพื่อสงเคราะหและบรรเทาทุกขแกราษฎรที่ประสบ
        สาธารณภัยตาง ๆ 
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2.  การพัฒนาเมืองนาอยู 2.1  การสงเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล  
       -สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา  1.  โครงการจัดทําผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองบานไผ
ผังเมืองดวยตนเอง  2.  โครงการจัดทําปายบอกเสนทางและที่ตั้งชุมชน
       3.  โครงการจัดทําปายชื่อศูนยเยาวชนสาขาประจําชุมชน

 4.  โครงการปรับปรุงปายชื่อถนน
 5.  โครงการติดตั้งปายแนะนําสถานที่ชนิดแขวนสูง
 6.  โครงการกอสรางปายยินดีตอนรับ
 7. โครงการจัดทําปายชื่อศูนยกีฬาหมูบาน
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2.2  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูป-
โภค สาธารณูปการและการคมนาคม
      -สงเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและบริการสาธารณูป-  1.  โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญาณไฟจราจรและจัดระเบียบ
โภค  สาธารณูปการ ใหชุมชน เชน  ระบบไฟฟา  น้ําประปา        การจราจร
โทรศัพท  จราจร  2.  โครงการศึกษาออกแบบการกอสรางโรงฆาสัตวระบบราวแขวน

 3.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานโรงฆาสัตวที่ทันสมัย
 4. โครงการกอสรางโรงฆาสัตว
 5.  โครงการขยายเขตประปา
 6.  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ทางเขาสถานที่กอสรางโรงฆาสัตว
 7.  โครงการกอสรางหอถังสูงประปาบริเวณที่ดินที่จะทําการกอสราง
       โรงฆาสัตวแหงใหม
 8.  โครงการกอสรางรั้วและปายชื่อโรงฆาสัตว
 9.  โครงการขยายเขตไฟฟาโรงฆาสัตว
10. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประปา 3 ดานทิศเหนือ
11. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  37  จุด
 12. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประปา 3 ดานทิศใต
 13. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมประปา 2-3
 14. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมประปา 1-2
 15. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประปา 1 ดานทิศใต
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 16. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแกวทรานี ซอย 2
 17. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยราชการดานทิศตะวันออก
 18. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยศาลเจาจากแยกถนนสุขา-
         ภิบาล 2  ถึงสะพานคุมศาลเจา
 19. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 2
 20. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนคุมบานโนนสวาง
         (ขางฟารมกุง)
 21. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนคุมบานโนนสวางผาน
        กลางหมูบาน
 22. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเจริญสุข 2
 23. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเจริญสุข 3
 24. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยหลังสํานักงานไฟฟาบานไผ
 25. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยหลังปมน้ํามันกิ่งไผ
 26. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยโพธิ์ชัย ซอย 1
 27. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนแจงสนิทซอย 2 (คุมกกแดง)
 28. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยมิตรภาพหนาโรงเรียน
        บานไผยิ่งยงอุทิศ
 29. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนอินทรกนก
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 30. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนสุมนามัย ซอย 1
 31. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนแสงทองประชาสรรค
 32. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนยุทธพลบํารุง (หนาสถานี
        รถไฟ)
 33. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนยุทธพลบํารุง (ชวงตอแยก
        ถนนสุมนามัย)
 34. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนคุมขนมจีน
 35. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนคุมขนมจีน ซอย 1
 36. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนมิตรภาพ  ซอย 2
        (โนนสวรรค)
 37. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ(โนนสวรรค)
 38. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยขางโรงเรียนเอี่ยมไพศาล
 39. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยหลังคริสจักรบานไผ
 40. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเรียบทางรถไฟ
        (คุมศรีหมอน)
 41. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเขาวัดปาชัยวารินทร
 42. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําซอยแยก
         ถนนประเสริฐแกวอุทิศเชื่อมซอยสุขสําราญ
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 43. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําซอยแยก
         ทางเขาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ดานทิศเหนือ
 44. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําถนน
         ขนมจีน ซอย 1
 45. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย 13
 46. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย 17
 47. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําซอยแยก
         ถนนโพธิ์กลาง ซอย 13 เชื่อมวัดโพธิ์กลาง
 48. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําถนนโพธิ์
        กลาง ซอย 3 ชวงที่ 1
 49. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ําถนนโพธิ์
        กลาง ซอย 3 ชวงที่ 2
 50. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ําเชื่อมถนน
        บานเกิ้ง ซอย 1 กับถนนศรีบุญเรือง ซอย 3
 51. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําซอยขาง
         วัดเอี่ยมไพบูลย
 52. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเรียบคลองชลประทาน
 53. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนแสงทอง



 5-9
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

 54. โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ทางเขาโรงเรียนเทศบาล
 55. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ทางเขาโรงฆาสัตว
 56. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ทางออกโรงฆาสัตว
 57. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ทางเขาหนองงิ้ว
 58. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนภายในโรงฆาสัตว
 59. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 3
 60. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนเจนจบทิศ ซอย 15
 61. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ถนนสุขาภิบาล 2 (สายเดิม)
 62. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยแยกถนนเขาบานเกานอย
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 63. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ซอยเชื่อมถนนทองประเสริฐ ซอย 11 กับถนนทองประเสริฐ
 64. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 11 (ดานทิศเหนือ)
 65. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต(ขางรานลาบเปนแมสมจิตร)
 66. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ซอยแยกถนนแจงสนิทดานทิศตะวันตกสะพานหวยจิก
 67. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยแยกถนนแจงสนิทดานทิศตะวันออกสะพานหวยจิก
 68. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยโรงสูบ 1
 69. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยโรงสูบ 2
 70. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ซอยชาโพธิ์พัฒนา  ชวงที่ 2
 71. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนเจนจบทิศ ซอย 2 (เขาหนองลุมพุก)
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 72. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนโนนสวาง ชวงที่ 2
 73. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ทางแยกทางเลี่ยงเมืองเขาหมวดการทางโนนชัย
 74. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ทางแยกทางเลี่ยงเมืองเขาหมูบานหนองนกเขียน
 75. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนน ก.ม. 16  ซอย 2
 76. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
         ถนนบานเกิ้ง ซอย 21
 77. โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
        ซอยแยกซอยแกวทรานีเชื่อมถนนปุณเกษตร  2
 78. โครงการปรับปรุงสระน้ําหนาที่วาการอําเภอบานไผ
 79. โครงการขยายเขตไฟฟา
80. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ลงพรอมระบบระบายน้ําถนน
        เอี่ยมไพบูลย ซอย 1
81. โครงการขยายไหลทางถนนแจงสนิท กม.14+445
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82. โครงการขุดลอกลําหวยยาง ลําหวยนอย และลําหวยจิก
83. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้งซอย 12
84. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย
85. โครงการกอวรางทอระบายน้ําถนนซอยปฏิพงศ
86. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกเชื่อมถนน
       บานเกิ้ง ซอย 17
87. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแจงสนิท กม. 11+050 บานไผ
88. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกซอย
        ประปา  3  ดานทิศเหนือ
89. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
        ทองประเสริฐ ซอย 12
90. โครงการกอสรางทอเหลี่ยมถนนประชุมธนสาร
91. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนทองประเสริฐ
        ซอย 13 
92. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3
93. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 4
94. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง 
       ซอย 2
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95. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนเจาเงาะ(ดานทิศเหนือ)
96. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสองพี่นอง  (แยกถนน
        มิตภาพ ซอย 2 ดานทิศใต)
97. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก
        ซอย 2 (ดานทิศใตขางรานกวยเตี๋ยวไก)
98. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยขางโรงเรียนหนอง
       ลุมพุก (ดานทิศใต)
99. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.สงล. ซอยเชื่อมหนองลุมพุก-
       ถนนหนองลุมพุก ซอย 2
100. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก
          ซอย 2 เชื่อมซอยประปา 3 ชวงที่ 1
101. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก
          ซอย 2 เชื่อมซอยประปา 3 ชวงที่ 2
102. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก
          ดานทิศตะวันออก จุดที่ 1
103. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก
          ดานทิศตะวันออก จุดที่ 2
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104. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก
          ดานทิศตะวันออก จุดที่ 3
105. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนยิ่งยงหนองลุมพุก
          เชื่อมถนนอุตรนคร
106. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.แยกถนนหนองลุมพุก จุดที่1
          (ครูเชา)
107. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.แยกถนนหนองลุมพุก จุดที่ 2
          (ดานทิศเหนือ)
108. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.แยกซอยศาลเจา (ขางราน
          ลาบเปดแมสมจิตร)
109. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสมหวังสังวาลย ซอย 1
          (ด.ต.ประดิษฐ)
110. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกซอยธรรมาพิศมัย)
111. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกทางเขาโรงเรียน
          ประเสริฐแกวอุทิศ (ดานทิศใต)
112. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพันธุไม (แยกถนน
          แจงสนิมดานทิศใต)
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113. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ 
         (หลัง ช.โคตรภูธร)
114. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.แยกถนนประชุมธนสาร
         (ดานทิศเหนือ)
115. โครงปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกถนนแจงสนิท ดาน
          ทิศใต
116. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 2
          (ดานทิศตะวันออกวัดจันทรประสิทธิ)์
117. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกถนนปุณเกษตร ซอย 2
118. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกปลังปมนนมันกิ่งไผ
119. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยขางอาคารสถานีดับเพลิง
          ยอย ดานทิศใต
120. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยขางโรงเรียนเทศบาล
         ดานทิศใต
121. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนาสถานี (ชุมชน
          ขนมจีน 2000)
122. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยชาโพธิ์พัฒนา
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123. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยโพธิยาพัฒนา ซอย 5



124. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสองพี่นองชุมชน
         โนนสะอาด
125. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 สายเดิม
         (ดานทิศตะวันตกทางรถไฟ)
126. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้ง-
         ถนนโพธิ์กลาง
127. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพงวัดปา
          ชัยวารินทร
128. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยปฏิพงศ ชวงที่ 2
129. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสมานมิตร ชวงที่ 2
130. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางบานชุมชน
          คลองชลประทาน ดานทิศตะวันออก ชวงที่ 1
131. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางบานชุมชน
          คลองชลประทาน ดานทิศตะวันออก ชวงที่ 2
132. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกโพธิ์กลาง ซอย 2

 5-17

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
133. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.สงล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 13



          เชื่อมสระสวรรค
134.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท
          ดานทิศเหนือ (ตรงขามอูเจริญพันธ)
135. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกบานเกิ้ง ซอย 10/1 
          ดานทิศเหนือ
136. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกบานเกิ้ง ซอย 10/2
          ดานทิศเหนือ
137. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 13 ชวงที่ 2
138. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังอดัมส
139. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนแจงสนิท ซอย 1
          เชื่อมซอยขางอูขรรคชัย
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2.3  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
     -สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการปองกัน บรรเทา  1.  โครงการอบรมอาสาสมัคร เฝาระวังและขจัดปญหาความรุนแรง
ฟนฟู แกไขปญหาอุบัติภัย และภัยธรรมชาติ        การลวงละเมิดทางเพศ ตอเด็กและสตรี



     -พัฒนาระบบฐานขอมูลปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัย  2.  โครงการจัดซื้อเตียงนอนสําหรับอยูเวร-ยาม
ที่ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ  3.  โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ

       (BA)
 4.  โครงการปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับดับเพลิง
 5.  โครงการปรับปรุงและซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
 6.  โครงการกอสรางบานพักพนักงานดับเพลิง
 7.  โครงการกอสรางบานพักที่สถานียอย
 8.  โครงการปรับปรุงอาคารวิทยุสื่อสาร
 9.  โครงการกอสรางรั้วบริเวณอาคารสถานียอย
 10. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
 11. โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
 12. โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
 13. โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยการจราจร
 14. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
 15. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
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 16. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารติดตั้งยานพาหนะ
17. โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผาแบบไม 2 บาน
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2.4  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
     -สนับสนุนใหเกิดความเคลื่อนไหวของประของประชาชน  1.  โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน
ตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่อง (ฝกอบรม ใหความรู สนับสนุน  2.  โครงการจัดกิจกรรมรณรงคและปองกันยาเสพติด
กิจกรรมการเลนกีฬาและดนตรี พัฒนาบุคลากรดานการ  3.  โครงการทู บี นัมเบอร 1   (TO BE NUMBER 1)
บําบัดฟนฟู)  4. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนใหศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ



      ยาเสพติดอําแภอบานไผ (ศตส.)
2.5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
     -สงเสริมการปลูกปาบนพื้นที่ปาสาธารณะและการ  1.  โครงการปรับปรุงลําหวยทราย
พัฒนาแหลงน้ํา  2.  โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
     -เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  3.  โครงการฝกอบรมและสาธิตการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
     -สงเสริมและสรางความเขาใจใหผูประกอบการมีจิตสํานึก  4.  โครงการฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษา
ในการจัดการมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอม        สิ่งแวดลอม

 5.  โครงการฝกอบรมและสาธิตการจัดการมูลฝอยในชุมชน
 6.  โครงการเทศบาลรวมกับชุมชนรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายใน
       ชุมชน
 7.  โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกเพื่อรัก
       สิ่งแวดลอม
 8.  โครงการอบรมการทําปุยหมักจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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 9.  โครงการประกวดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
       ของชุมชน
 10. โครงการจางเอกชนเก็บปดกวาดตลาดสด
 11. โครงการจางเอกชนปดกวาดขยะใน  26  ชุมชน
 12. โครงการประชาสัมพันธงานรักษาความสะอาด
 13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานีกําจัดขยะมูลฝอย
 14. โครงการลอกและลางทอระบายน้ํา



 15. โครงการลางตลาดสดเทศบาล
 16. โครงการจัดซื้อเครื่องกวาดถนนแบบเข็น
 17. โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ
 18. โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย
 19. โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุน ชนิด 6 ลอ
 20. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ
 21. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกหางเหยี่ยว ชนิด 4 ลอ
 22. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกหางเหยี่ยว ชนิด 6 ลอ
 23. โครงการปรับปรุงเพลารถบรรทุกดินกองขยะ
 24. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น
 25. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย
26. โครงการปรับสภาพภูมิทัศนสระสวรรคบานเกิ้ง
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2.6  การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบสังคม ศีลธรรม  1.  โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
จริยธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนการสรางวินัยคนใน  2.  โครงการกอสรางสนามกีฬา และศูนยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชุมชน        ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
3.  การพัฒนาทุนมนุษย 3.1  การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคม
แหงการเรียนรู
     -สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา  1.  โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและ
     -สงเสริมใหมีการจัดบริการการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน        ผูนําชุมชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหเด็กมีความพรอมกอนเขารับ  2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออก
การศึกษา       เฉียงเหนือ
     -พัฒนากระบวนการเรียนรู  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  3.  โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วิเคระหปญหา  ทักษะ  รูจักคิด และรักการเรียนรูตลอดชีวิต  4.  โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน



พรอมทั้งจัดหาแหลงการศึกษา คนควา และเรียนรูแก  5.  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ชุมชน  6. โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและ 

      ยุวกาชาด
 7.  โครงการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือขั้นพื้นฐาน (ATC)
 8.  โครงการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษา
       ภายในเขตเทศบาล รวม 10 แหง
 9.  โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ประจําหองปฏิบัติการทางภาษา
       โรงเรียนเทศบาล
 10. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอรโรงเรียนเทศบาล
11. โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูของประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
12. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งระบบแลน
13. โครงการจัดซื้อจานดาวเทียม
14. โครงการจัดซื้อจักรเย็บผา
15. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
16. โครงการจัดซื้อโทรโขง
17. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสีพรอมโครงเหล็กครอบ
18. โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร All-In-One
19. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑประจําหองพยาบาล
20. โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้



21. โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
22. โครงการจัดซื้อโพเดียมกลาวรายงาน
23. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
24. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
25. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น
26. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง
27. โครงการติดตั้งมูลี่
28. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมตูลําโพง
29. โครงการจัดซื้ออุปกรณทางวิทยาศาสตร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
 30. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
31. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
32. โครงการจัดทําหองน้ํานอกอาคารเรียน
33. โครงการสรางเวทีการแสดงพรอมไฟประดับเวที
34. โครงการจัดทําทางเดินเชื่อมอาคารเรียนและบานพักครู
35. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
36. โครงการกอสรางประตูโรงเรียน
37. โครงการกอสรางที่จอดรถคณะครู นักเรียน
38. โครงการปรับปรุงหองเก็บของบานพักครู



39. โครงการใสเหล็กดัดหองพักครู
40. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
41. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ
42. โครงการจัดซื้อตูล็อกเกอร 25 ชอง พรอมที่วางรองเทา
43. โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณ 2 ชั้น
44. โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชา
45. โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-3 พรอมเกาอี้
46. โครงการจัดซื้อตูเย็น
47. โครงการจัดซื้อโตะอาหารอนุบาลพรอมมานั่งยาว ขนาด 10 ที่นั่ง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
48. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพเลเซอร
49. โครงการจัดซื้อชุดสเตอริโอมินิคอมโป
50. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน ขนาด 25 นิ้ว
51. โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรหรือพัดลมติดฝาผนัง
52. โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล
53. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม

3.2  การเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลัก
ประกันสุขภาพทุกกลุมอายุ
     -สงเสริมกิจกรรมกีฬาและออกกําลังกายของชุมชน 1.  โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสีชุมชนในเขตเทศบาล
     -สงเสริมความรู ดานสุขภาพอนามัยชุมชน 2.  โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน



     -สงเสริมการบริการสาธารณสุข การสรางหลักประกัน 3.  โครงการแขงขันกีฬา
สุขภาพใหชุมชน โดยมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ  มาตรฐาน 4.  โครงการกอสรางสนามเทนนิสและปรับปรุงตอเติมสนาม
และเปนธรรม       แบดมินตัน
     -สงเสริมการสุขาภิบาลและการควบคุมปองกันโรคติดตอ 5.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาใหศูนยเยาวชน

6.  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายผูสูงอายุ
 7.  โครงการอบรมผูประกอบการคาและจําหนายเนื้อสัตว
 8.  โครงการตรวจสารตกคางในวัตถุดิบประกอบอาหาร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
 9.  โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
 10.  โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตว
 11. โครงการอบรมผูฆาและชําแหละซากสัตว
 12. โครงการรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอในสัตวเลี้ยง
         ภายในเขตเทศบาล
 13.  โครงการอบรมสัตวแพทยอาสา
 14. โครงการเฝาระวังแกไขปญหาเด็ก 0-5 ป ขาดสารอาหารระดับ 
         1 และระดับ 2
 15. โครงการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
 16. โครงการอบรมฟนฟูความรูแก อสม.
 17. โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก
 18. โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุข



 19. โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ
 20. โครงการเผยแพรความรูการสงเสริมสุขภาพผานหอกระจายขาว
 21. โครงการอนามัยและทัตสาธารณสุขในโรงเรียน
 22. โครงการอบรมเผยแพรความรู การปองกันโรคเอดส
23. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

24. โครงการปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
        ในชุมชน
25. โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนยบริการสาธารณสุขบานเกิ้ง
26. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1
27. โครงการตอเติมและซอมแซมปายศูนยบริการสาธารณสุขบานเกิ้ง
28. โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยบริการสาธารณสุขบานเกิ้ง
29. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ
30. โครงการจัดซื้อกระเปาเวชภัณฑยา

3.3  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 1.  โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ 
ทองถิ่น 2.  โครงการสงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3.  โครงการสงเสริมกิจการศาสนา



4.  โครงการอุดหนุนงบประมาณ ใหแกอําเภอบานไผและจังหวัด
      ขอนแกน
5.  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
6.  โครงการฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม ในชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
4.  การปรับปรุงระบบบริหาร 4.1  สรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมือง 1.  โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบบริหารจัดการที่ดีดานการเงิน
     จัดการ ที่ดีแกขาราชการและประชาชน       การคลังและงบประมาณ

     -สรางเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในทางการเมือง  2.  โครงการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ประสิทธิภาพ ใหแกพนักงานและลูกจาง
การปกครอง และการพัฒนา 3.  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนยอย
     -สงเสริมใหขาราชการตระหนักถึงสิทธิหนาที่ โดยยึดหลัก 4.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  5. โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผน

 6.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป
 7. โครงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
8.  โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน
9.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองคกรประชาชนในเขตเทศบาล
10. โครงการสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑใหศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
       จัดจางของอําเภอบานไผ

4.2  พัฒนาระบบการเมืองการปกครอง



     -สงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวน 1.  โครงการจัดตั้งที่ทําการชุมชน
การเรียนรูใหชุมชน 2.  โครงการใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน
     -สงเสริมความรู  ความเขาใจ ดานกฎหมายใหชุมชน 3.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสราง

      ภาวะผูนําแกคณะกรรมการชุมชนและองคกรชุมชนในเขตเทศบาล
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4.  โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ (รมไผ)
5.  โครงการประชาสัมพันธในการบริการของเทศบาล
6.  โครงการจัดทําสรุปรายงานประจําปเทศบาลเมืองบานไผ
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4.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล

2.  โครงการปรับปรุงขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.  โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล

4.4  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล
2. โครงการปรับปรุงขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.  โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
      เทศบาลเมืองบานไผ
4.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถตู 15 ที่นั่ง)
5.  โครงการจัดซื้อโตะทํางาน
6.  โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
7.  โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
8.  โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
9.  โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร



10. โครงการจัดซื้อกลองถายรูปอัตโนมัติ
11. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
13. โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดเทปรายงานการประชุม
14. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา
15. โครงการจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตองาน และใชประจําหองประชุม
       สภาเทศบาล 
16. โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภา ขนาด 20 ที่นั่ง พรอมเกาอี้
17. โครงการจัดซื้อพัดลม
18. โครงการจัดซื้อโทรโขง
19. โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับใชในหองประชุมสภา
        เทศบาล
20. โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา
21. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
22. โครงการจัดซื้อพัดลม
23. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี
24. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท
25. โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้



26. โครงการจัดซื้อเตียงนอน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

27. โครงการจัดซื้อชุดผขญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ
        (B.A.)
28. โครงการซอมแซมหลังคาและเปลี่ยนฝาเพดานอาคารบานพัก
        พนักงานเทศบาล 14 คูหา (หลังเกา)
29. โครงการทํารั้วกั้นระหวางบาน บานพักพนักงานเทศบาล 10 คูหา
       (หลังใหม)
30.  โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
31. โครงการจัดซื้อตูเย็น
32. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
33. โครงการจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
34. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
35. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด
36. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารดิจิตอล
37. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร
       (งานแผนที่ภาษ)ี
38. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร
       (งานพัสดุฯ)
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

39. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร (งานพัสุด)
40. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานพัสดุและทะเบียนทรพัยสิน
      กองคลัง
41. โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา
42. โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้
43. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
44. โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม
45. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็ก
46. โครงการจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต SLUM TEST
47. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
48. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอเข็น
49. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
50. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ไดโว)
51. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
52. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโรงงานและวัสดุยานพาหนะและขนสง
53. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง
54. โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขนาด 6 ลอ
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55. โครงการจัดซื้อรถเกรดเดอร
56. โครงการสงเสริมใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการบริการเทศบาล
57. โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
58. โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้
59. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
60. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
61. โครงการจัดซื้อคูลเลอรอลูมิเนียม
62. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
63. โครงการจัดซื้อโทรทัศน
64. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร
65. โครงการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
66. โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถตูหลังคาสูง
67. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
68. โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
69. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพเลเซอร
70. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
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71. โครงการปรับปรุงสํานักงาน
72. โครงการจัดซื้อปายนิเทศ
73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ประจํากองสวัสดิการสังคม
74. โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล
75. โครงการจัดซื้อตูเย็น
76. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
77. โครงการจัดทําปายดิจิตอล
78. โครงการจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต
79. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
80. โครงการจัดซื้อเครื่องมือชุดทดสอบความแนนของวัสดุ
81. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเขียวระบบแอมโมเนีย
82. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร



 
 
 

บทที่  6 
การนํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสู
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 
 



ยุทธศาสตรที่  1 การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่   1 การพัฒนาอาชีพและรายได

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนารายไดชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 156 ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ
2. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ ประชาชนไดรับการบริการขั้นพื้นฐานทั่วถึง 156 ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ

รวดเร็วและประหยัด
3. โครงการเวทีชาวบาน ประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็นอยาง 156 ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ

มีสวนรวมที่หลากหลาย
4. โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีในเขตเทศบาล สรางโอกาสใหกลุมพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน 156 ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ

และตอเนื่อง
5. โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนมีแหลงเงินทุนสงเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น 156 ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ
6. โครงการสนับสนุนโตะและเกาอี้ในชุมชน ชุมชนมีโตะและเกาอี้ใช  การจัดกิจกรรมใน โตะ 130 ตัว 130  -  -  -  -  -  

ชุมชนอยางเพียงพอ เกาอี้ 1,040 ตัว 1,040 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการ
7. โครงการจัดทําปายชื่อคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรี มีปายบอกชื่อกรรมการชุมชนและกลุมสตรี 26  ปาย 26  -  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ชัดเจน
8. โครงการสนับสนุนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนในชุมชน มีอุปกรณและเครื่องใชในครัวเรือนในการจัด 78  ชุมชน 26 26  - 26  -  - กองสวัสดิการ

กิจกรรมของชุมชนอยางเพียงพอและสราง
การทํางานเปนทีมในชุมชน
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ยุทธศาสตรที่  1 การแกไขปญหาความยากจน

บทที่  6  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล



แนวทางที่   2     การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
9. โครงการจัดทําคูมือการติดตอราชการกับสวนราชการ การติดตอราชการงายขึ้น จากการใชคูมือ 3,000 เลม 500 500 500 500 500 500 สํานักปลัดฯ
 ตาง ๆ ในเขตเทศบาล
10. โครงการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ชุมชนมีสวนสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น 6 แหง 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่  1 การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่   2     การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

1



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการสงเคราะหแวนสายตาแกผูสูงอายุที่ยากจนใน ผูสูงอายุที่ดอยโอกาสมีแวนสายตาใชในการ 160  อัน  - 40  - 40 40 40 กองสวัสดิการ
     ชุมชน มองไดดีในระดับหนึ่ง
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีเงินสําหรับยังชีพทุกเดือนอยาง 1,092 182 182 182 182 182 182 กองสวัสดิการ

ตอเนื่อง
3. โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหา ครอบครัวผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ ผูดอยโอกาส 120 ครอบครัว 20 20 20 20 20 20 กองสวัสดิการ
    ความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส ไดรับการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอน

อยางพอเพียง
4. โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและผูพิการที่ดอย ผูปวยโรคเอดสและผูพิการไดรับการชวยเหลือ 80  คน  - 15 15 15 15 15 กองสวัสดิการ
     โอกาสในสังคม ดานการเงินและสวัสดิการ
5. โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ ศูนยเฉลิมพระเกียรติมีเงินชวยเหลือผูปวย 720,000 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองสาธารณสุข
     ผูปวยโรคเอดส โรคเอดสเพิ่มมากขึ้น
6. โครงการตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนยชวยเหลือผูปวย ศูนยชวยเหลือผูปวยโรคเอดสมีเงินชวยเหลือ 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุข
     โรคเอดสฯ จังหวัดขอนแกน ผูปวยโรคเอดสเพิ่มมากขึ้น
7. โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ)เขตเมือง เทศบาลมีขอมูลสําหรับการวางแผนที่ดีขึ้น 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข
8. โครงการเงินอุดหนุน "โครงการบริจาคโลหิตชวยชีวิต ศูนยบริจาคโลหิตมีเงินชวยเหลือเพิ่มมากขึ้น 180,000  บาท 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข
    เพื่อมนุษย
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ยุทธศาสตรที่  1 การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่   2     การพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
9. โครงการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเหลากาชาด เหลากาชาดจังหวัดขอนแกนมีเงินชวยเหลือ 180,000  บาท 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข
     จังหวัดขอนแกน เพื่อสงเคราะหและบรรเทาทุกขแก ผูประสบสาธารณภัยตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
     ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยตาง ๆ
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   1 การสงเสริมและจัดทําผังเมืองของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการจัดทําผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลมีการจัดวางผังเมืองรวมที่ดีขึ้น 16.20 ตร.กม. 16.20      -  -  -  -  - กองชาง
2. โครงการจัดทําปายชื่อบอกชื่อซอยชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลมีปายบอกชื่อซอยเพิ่ม 26  ปาย 26  -  -  -  -  - กองสวัสดิการ

มากขึ้น มีปายชื่อบอกชื่อชุมชนชัดเจน
3. โครงการจัดทําปายชื่อศูนยเยาวชนสาขาประจําชุมชน ศูนยเยาวชนสาขาของชุมชนตาง ๆ มีปาย 26  ปาย 8 8 10 - - - กองการศึกษา

บอกชื่อศูนยครบทุกชุมชนมากขึ้น
4. โครงการปรับปรุงปายชื่อถนนสายหลัก เทศบาลมีปายบอกชื่อถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น 90  ปาย 90 - - - - - สํานักปลัดฯ
5. โครงการติดตั้งปายแนะนําสถานที่แบบแขวนสูง เทศบาลมีปายแนะนําสถานที่ตาง ๆ ในเขต 8  ปาย 8  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

เทศบาลเพิ่มมากขึ้น ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับความสะดวก

6. โครงการกอสรางปายยินดีตอนรับ เทศบาลมีปายแสดงความยินดีตอนรับ 4  ปาย 4 - - - - - กองชาง
7. โครงการจัดทําปายชื่อศูนยกีฬาหมูบาน มีปายบอกศูนยกีฬาหมูบานชัดเจน 26  ปาย 26  -  -  -  -  - กองสวัสดิการ
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู



แนวทางที่   2  การพัฒนาเพื่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญานไฟจราจรและจัด เทศบาลมีสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ ในเขต ในเขต ในเขต ในเขต ในเขต ในเขต ในเขต สํานักปลัดฯ
 ระเบียบการจราจร ในการจัดการจราจรที่ดีขึ้น ประชาชนไดรับ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ

ความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น และ
มีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนและ
อุบัติเหตุลดลง

2. โครงการศึกษาออกแบบการกอสรางโรงฆาสัตวระบบ เทศบาลมีผลการศึกษาออกแบบกอสรางโรงฆา 1 แหง 1 - - - - - กองสาธารณสุข
     ราวแขวน สัตว แบบราวแขวนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานโรงฆาสัตวที่ ประชาชนที่อาศัยอยูใกลบริเวณโรงฆาสัตว 80  คน 80 - - - - - กองสาธารณสุข
    ทันสมัย มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการ

ของโรงฆาสัตวมากขึ้น
4. โครงการกอสรางโรงฆาสัตวแหงใหม เทศบาลมีโรงฆาสัตวที่มีประสิทธิภาพ 1  แหง - 1 - - - - กองสาธารณสุข
5. โครงการขยายเขตประปาโรงฆาสัตวแหงใหม โรงฆาสัตวมีระบบประปาใชในการดําเนินงาน 1  แหง - 1 - - - - กองสาธารณสุข
6. โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเทาโรงฆาสัตวแหงใหม มีถนนทางเขาโรงฆาสัตวที่ดีขึ้น 2,350 ตรม.
7. โครงการกอสรางหอประปาแบบถังสูงบริเวณโรงฆาสัตว โรงฆาสัตวมีหอถังสูงเก็บน้ําประปาไวใช 1  แหง
      แหงใหม อยางเพียงพอ
8. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา มีทอระบายน้ําที่เพียงพอแกการระบายน้ํา 34 สาย 13 15 3 1 2 - กองชาง

เพิ่มขึ้น 15,348  ม. 5,465 6,839 1,418 314 1,312 - กองชาง
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   2  การพัฒนาเพื่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
9. โครงการปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา มีจํานวนถนน ค.ส.ล. ที่สะดวกตอการสัญจร  10  สาย 3 3 2 2 - - กองชาง

และมีทอระบายน้ําเพียงพอแกการระบายน้ํา 3,574 ม. 1,130 1,456 396 592 - - กองชาง
เพิ่มขึ้น

10) โครงการปรับปรุงถนน คสล. มีถนน คสล. ที่สะดวกตอการสัญจร 4  สาย  - 3  - - 1 - กองชาง
3,532 ตร.ม.  - 972  - - 2,560 - กองชาง

11) โครงการขยายถนน คสล. ทางเขาโรงเรียนเทศบาล มพีื้นที่ถนนที่ดีขึ้นและเพียงพอตอการสัญจร 1  สาย 1 - - - - - กองชาง
มีพื้นที่กอสรางถนนเพิ่มขึ้น 330 ตรม. 330 ตรม. - - - - - กองชาง
มีพื้นที่กอสรางรั้วเพิ่มขึ้น 65 ม. 65 ม. - - - - - กองชาง
มีพื้นที่กอสรางอาคารกุฎิไม 5X7 ม. 2  หลัง 2 หลัง - - - - - กองชาง
มีพื้นที่กอสรางหองน้ํา-หองสม 2X10 ม.  1 หลัง 1  หลัง - - - - - กองชาง

12) โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง (ลูกรัง) เพื่อปรับปรุง มีพื้นที่ถนนที่มีความสะดวกสบายตอการสัญจร 23  สาย 11 5 5 - 1 - กองชาง
       ผิวจรารจร เพิ่มขึ้น  และจํานวนลูกรังที่ใช 7,496 ลบ.ม. 1,734 2,230 3,152 - 380 - กองชาง

มีความยาวถนนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 8,335 ม. 2,130 2,250 3,480 - 475 - กองชาง
13) โครงการปรับปรุงสระน้ําหนาที่วาการอําเภอบานไผ เทศบาลมีสระน้ําสวยงามและดูแลรักางายขึ้น 1  แหง 1 - - - - - กองชาง

มีความความยาวโดยรอบสระประมาณ 136.4 เมตร 136.4 - - - - - กองชาง
14. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ มีเขตไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น และประชาชน 37  สาย 37 - - - - - กองชาง

มีไฟสองแสงสวางดีขึ้น

 6-7

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   2  การพัฒนาเพื่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
15. โครงการขยายไหลทางถนนแจงสนิท กม. 14+445 มีพื้นที่ไหลทางที่เพียงพอและสะดวกสบายตอ 3,800 ตรม. - 3,800 - - - - กองชาง

การสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ใชดินถมบดอัดแนนประมาณ 11,890 ลบ.ม. - 11,890 - - - - กองชาง
มีผิวจราจรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 120 ตร.ม. - 120 - - - - กองชาง
มีพื้นที่ตีเสนจราจรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 120 ตร.ม. - 120 - - - - กองชาง

16. โครงการขุดลอกลําหวยยาง ลําหวยนอย และ มีความยาวลําหวยที่ขุดลอกเพิ่มขึ้นและไมตื้นเขิน 3,600 ม. - 3,600 - - - - กองชาง
       ลําหวยจิก มีความกวางเพิ่มขึ้น 12-22 ม. - 12-22 ม. - - - - กองชาง

มีความลึกของลําหวยเพิ่มขึ้น 1.5-2 - 1.5-2 - - - - กองชาง
กนลําหวยมีความกวางประมาณ 6 ม. - 6 - - - - กองชาง
มีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 79,200 ลบ.ม. - 79,200 - - - - กองชาง

17. โครงการกอสรางถนน คสล. มีผิวจราจรที่เปนถนน ค.ส.ล.ที่มีประสิทธิภาพ 560 ม. - 268 292 - - - กองชาง
เพิ่มขึ้น
มีพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้น 1,534 ตร.ม. - 804 730 - - - กองชาง
มีความยาวทอระบายน้ํารางวีรวมบอพักที่มี 812 - 520 292 - - - กองชาง
ประสิทธิภาพมากขึ้น - 79,200 - - - - กองชาง
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   2  การพัฒนาเพื่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ



18. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแจงสนิท มีพื้นที่กอสรางแอสฟลทติกที่มีประสิทธิภาพ 1,684 ตร.ม. - - - - - - กองชาง
       กม. 11+050 บานไผ เพิ่มขึ้น

มีดินถมบดอัดแนนเพิ่มขึ้น 6,940 ลบ.ม. - - - - - - กองชาง
มีเสาไฟฟาและกิ่งโคมไฟเพิ่มขึ้น 14  ตน - - - - - - กองชาง

19. โครงการกอสรางทอเหลี่ยมถนนประชุมธนสาร มีความยาวทอระบายแบบทอเหลี่ยมเพิ่มมากขึ้น 170 ม. 170 - - - - - กองชาง
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. มีผิวจราจร ค.ส.ล. ที่ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 6,315  ม. 6,315  -  -  -  -  - กองชาง

มีพื้นที่กอสราง ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น 19,124 ตรม. 19,124  -  -  -  -  - กองชาง
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ยุทธศาสตรที่   2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่  3  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหา อาสาสมัครฯ ไดรับความรูเพิ่มขึ้น และสามารถ 300  คน  - 60 60 60 60 60 กองสวัสดิการ
     ความรุนแรง การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี เฝาระวังปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ



ตอเนื่อง
2. โครงการจัดซื้อเตียงนอนสําหรับอยูเวร-ยาม ผูอยูเวร-ยาม ปองกันสาธารณภัยมีเครื่องมือ 12  เตียง 12 - - - - - งานปองกันฯ

เครื่องใชในการอยูเวร-ยาม อยางเพียงพอ
3. โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่อง เจาหนาที่ปองกันฯ มีความปลอดภัยในการ 4  ชุด - 4 - - - - งานปองกันฯ
     ชวยหายใจ  (BA) ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น - - - - งานปองกันฯ
4. โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา งานปองกันฯ มีตูสําหรับเก็บเสื้อผาชุดออก 12  ตู 12 - - - - - งานปองกันฯ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
5. โครงการปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับดับเพลิง เทศบาลมีแหลงน้ําสําหรับใชในการดับเพลิง 1  แหง 1 - - - - - งานปองกันฯ

ที่ดีขึ้น
6. โครงการปรับปรุงและซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ํา เทศบาลมีรถยนตบรรทุกน้ําที่มีประสิทธิภาพ 1 คัน - - - - - - งานปองกันฯ
     ดับเพลิง มากขึ้น
7. โครงการกอสรางบานพักพนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิงมีบานพักที่สะดวกตอการ 5  หอง - - 5 - - - งานปองกันฯ

ปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น 2 ชั้น - - 2 - - - งานปองกันฯ
8. โครงการกอสรางบานพักที่สถานียอย พนักงานดับเพลิงมีบานพักที่สะดวกตอการ 4  หอง 4 - - -  -  -

ปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น 2 ชั้น 2 - - -  -  -
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ยุทธศาสตรที่   2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่  3  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
9. โครงการปรับปรุงอาคารวิทยุสื่อสาร อาคารวิทยุสื่อสาร งานปองกันฯ กวางขวาง 1 แหง 1 - - -  -  - งานปองกันฯ

ขึ้น ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ



มากขึ้น
10. โครงการกอสรางรั้วบริเวณอาคารสถานียอย สถานียอย งานปองกันฯ มีความเปนสัดสวน

ปลอดภัยมากขึ้น
11. โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันภัย เยาวชน  มีความรูดานปองกันบรรเทาสาธณ-  1  ครั้ง - 1 - - - - งานปองกันฯ
       ฝายพลเรือน ภัย และสามารถชวยงานบรรเทาสาธารณภัย

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัย เยาวชนที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว มีความรู 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 งานปองกันฯ
      ฝายพลเรือน ดานการปองกันภัย เพิ่มมากขึ้น
13.โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย อาสาสมัครฯ ที่เคยไดรับการฝกอบรม มีความรู 1 1  -  -  -  -  - งานปองกัน
      พลเรือน ดานบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น
14. โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยการ ผูเขารับการอบรมมีความรูดานวินัยจราจร 1,080  คน 180 180 180 180 180 180 ปองกัน
       จราจร เพิ่มมากขึ้น
15. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา มีเครื่องสูบน้ําเพิ่มมากขึ้น  4 เครื่อง - 4 - - - - ปองกัน
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ยุทธศาสตรที่   2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่  3  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
16. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ มีวิทยุสื่อสารชนิดมือถือเพิ่มขึ้น 10  เครื่อง 10 - - - - - ปองกัน
17. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งยานพาหนะ มีวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งยานพาหนะเพิ่มมาก 3 เครื่อง 3 - - - - - ปองกัน

ขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่  4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน อาสาสมัครปองกันยาเสพติด มีความรูมากขึ้น 4,680 คน 780 780 780 780 780 780 กองสาธารณสุข

ในการปองกัน เฝาระวังการระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน

2. โครงการจัดกิจกรรมรณรงคและปองกันยาเสพติด ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง การเฝาระวัง 1 ครั้ง 1 - - - - - กองสาธารณสุข
มากขึ้น



3. โครงการทูบีนัมเบอร 1 เด็ก เยาวชน มีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
ทําใหปญหาการติดยาเสพติดลดลง 600 คน 100 100 100 100 100 100 กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงลําหวยทราย มีลําหวยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1,000 เมตร - - 1,000 - - - ชาง
2. โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เยาวชนมีความรูเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น 1 ครั้ง 1 - 1 - - - ศึกษา
3. โครงการฝกอบรมและสาธิตการจัดการมูลฝอยใน ครูและนักเรียนมีความรูเรื่องการจัดการมูลฝอย 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
     ในโรงเรียน การบริหารจัดงานขยะมูลฝอยในโรงเรียนมี 900  คน 150 150 150 150 150 150 กองสาธารณสุข

ประสิทธิภาพ



4. โครงการฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อสรางจิตสํานึกในการ ผูนําชุมชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
     รักษา สิ่งแวดลอม มากขึ้น
5. โครงการฝกอบรมและสาธิตการจัดมูลฝอยในชุมชน ครูและนักเรียนมีการจัดขยะมูลฝอยในโรงเรียน  6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. โครงการเทศบาลรวมกับชุมชนรณรงครักษาสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมในชุมชนสะอาดขึ้น มีความเปน  6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
    ในชุมชน ระเบียบเรียบรอย
7. โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกเพื่อ ประชาชนมีความรูและมีจิตสํานึกในการรักษา  6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
     รักษา สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมมากขึ้น 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
8. โครงการอบรมการทําปุยหมักจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูลและเศษวัสดุเหลือใชถูกนํากลับมาใช 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข

ใหเปนประโยชนมากขึ้น  ประชาชนมีปุยอินทรียใช 
มีความปลอดภัยตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น

9. โครงการประกวดความสะอาดและความเปนระเบียบ ชุมชนมีกระตือรือรนในการรักษาความเปน 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข
     เรียบรอย ของชุมชน ระเบียบเรียบรอย
10. โครงการจางเอกชนเก็บปดกวาดตลาดสด ตลาดสดเทศบาลมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 10  แหง 2 2 2 2 2 2 กองสาธารณสุข
11. โครงการจางเอกชนปดกวาดขยะใน  26  ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข



12. โครงการประชาสัมพันธงานรักษาความสะอาด ชุมชนเขาใจในการรักษาความสะอาดมากขึ้น 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข
ชุมชนเขาใจถึงการรณรงครักษาความสะอาด 60  ปาย 10 10 10 10 10 10 กองสาธารณสุข

13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานียอยขยะมูลฝอย สถานีกําจัดขยะมูลฝอยมีภูมิทัศนที่ดีขึ้น 6  แหง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
มลพิษลดนอยลง

14. โครงการลอกและลางทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําในชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น 156 ชุมชน 26 26 26 26 26 26 กองสาธารณสุข
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น

15. โครงการลางตลาดเทศบาล ตลาดสดเทศบาลมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 18  แหง 3 3 3 3 3 3 กองสาธารณสุข
มากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
16. โครงการจัดซื้อเครื่องกวาดถนนแบบเข็น มีเครื่องใชในการทําความสะอาดถนนมากขึ้น 3  เครื่อง 1 1 1  -  -  - กองสาธารณสุข

ถนนมีความสะอาดมากขึ้น
17. โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ มีจํานวนถังขยะเพิ่มมากขึ้น 900  ใบ 150 150 150 150 150 150 กองสาธารณสุข

600  ใบ 100 100 100 100 100 100 กองสาธารณสุข
18. โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย มีจํานวนรถเข็นขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น การจัดการ 90  คัน 15 15 15 15 15 15 กองสาธารณสุข

ขยะมีประสิทธิภาพ
19. โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุนถนนชนิด 6 ลอ มีรถกวาดและดูดฝุนถนนเพิ่มขึ้น 1  คัน 1  -  -  -  -  - สาธารณสุข

ถนนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ปองกันและลด



มลภาวะทางอากาศจากฝุนละออง
20. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ มีรถบรรทุกขยะเพิ่มมากขึ้น เพียงพอตอการ  4  คัน  -  -  -  -  -  - สาธารณสุข

จัดการขยะ การเก็บขนขยะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

21. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกหางเหยี่ยวชนิด 4 ลอ มีรถบรรทุกดิน  บรรทุกโคลน ในการลอทอ 1 คัน 1  -  -  -  -  - สาธารณสุข
ระบายน้ํามากขึ้น
การลอกทอระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
22. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกหางเหยี่ยวชนิด  6 ลอ มีรถบรรทุกดิน  บรรทุกโคลน ในการลอทอ 1 คัน

ระบายน้ํามากขึ้น
การลอกทอระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น

23. โครงการปรับปรุงเพลารถบรรทุกดินกองขยะ รถขยะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 1  คัน 1 - - - - - สาธารณสุข
24. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น มีเครื่องตัดหญาเพิ่มขึ้น  การตัดหญามี 2  คัน สาธารณสขุ

ประสิทธิภาพและทั่วถึง
25. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาน มีเครื่องตัดหญาเพิ่มขึ้น  การตัดหญามี  5 เครื่อง - - - - - - สาธารณสุข

ประสิทธิภาพทั่วถึง
26. โครงการปรับสภาพภูมิทัศนสระสวรรคบานเกิ้ง ประชาชนมีสถานพักผอนหยอนใจและสถานที่ 1  แหง - - 1 - - - กองชาง



ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่   2  การพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางที่   6  การพัฒนาและสงเสริมการจัดระเบียบสังคม ศิลธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการสรางวินัยคนในชุมชน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึงวัฒนธรรม 1  ครั้ง 1 - - - - - กองการศึกษา

อันดีงามของไทยไดมากขึ้น
2. โครงการกอสรางสนามกีฬาและศูนยศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีสถานที่ใชออกกําลังกาย มีสถานที่ 1  แหง  - 1 - - - - กองการศึกษา
    และภูมิปญญาทองถิ่น ในการฝกซอมและแขงขันกีฬาทั้งกลางแจงและ

ในรมมากขึ้น ตลอดจนเปนการอนุรักษศิลป-
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหาย
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาคณะกรรมการสถาน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน  1  ครั้ง 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา
    ศึกษาและผูนําชุมชนภายในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันมากขึ้น

การพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา มีการเผยแพรผลงานทางการจัดการศึกษาของ 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองการศึกษา
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลเพิ่มมากขึ้น

การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีศูนยสําหรับพัฒนาการทางดานการ 1  แหง 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา
เรียนรู  ดานสติปญญาเพิ่มมากขึ้น

4. โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน ทําใหครูโรงเรียนเทศบาลบานไผไดรับการ 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองการศึกษา
เพิ่มพูนความรูความเขาใจดานวิชาการเพิ่มมากขึ้น
การเรียนการสอนรวมทั้งการศึกษามีประสิทธภาพ
ครูโรงเรียนเทศบาลฯ ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
 ประสบการณ
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาและการปรับปรุงการจัดการ 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 ศึกษา

ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบานไผมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

6. โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรมของลูกเสือ - ทําใหลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาดมีความ 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 ศึกษา
เนตรนารี และยุวกาชาด รับผิดชอบตอตนเองและรูจักการปฏิบัติงาน

ในระบบหมู ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวการชาด
มีความอดทน มีความรูและประสบการณ
เพิ่มมากขึ้น

7. โครงการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือขั้นพื้นฐาน (ATC) ครูผูสอนลูกเสือ - เนตรนารีมีความรูและมีทักษะ 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 ศึกษา
การเรียนการสอนรวมทั้งประสบการณเพิ่มมากขึ้น

8. โครงการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถาน เทศบาลเมืองบานไผมีสวนรวมในการบริหาร 10  แหง 10 10 10 10 10 10 ศึกษา
ศึกษาภายในเขตเทศบาล จัดการและพัฒนาการศึกษารวมกับสวน

ราชการทางการศึกษาและสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลไดอยางทั่วถึง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
9. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการ สนับสนุนใหการเรียนการสอนในหลักสูตรให 1  ชุด  -  - 1  -  -  - ศึกษา
    ทางภาษา กวางขวางยิ่งขึ้น  นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะ

การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและในชีวิต
ประจําวันไดอยางถูกตอง

10. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร โรงเรียนเทศบาลบานไผมีอุปกรณใชในการ 1  เครื่อง  - 1  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
       (เครื่องถายทอดสัญญาณจากวัตถุ  3  มิติ) สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

มีอุปกรณใชในการจัดกิจกรรมของนักเรียน
คณะครูและประชาชนในการนําเสนอผลงาน

11. โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูของ มีสื่อในการอาน การเรียนรู การศึกษา คนควา 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 วิชาการฯ
       ประชาชน การปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ เอกชน

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น
12. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งระบบ มีเครื่องมือเครื่องใชในการเรียนการ และการ 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
       แลน สื่อสารเพิ่มมากขึ้น  นักเรียนมีคุณภาพดานการ

ศึกษามากขึ้น นักเรียนมีคุณภาพดานการศึกษาดีขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
13. โครงการจัดซื้อจานดาวเทียม มีอุปกรณใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน 1  อัน 1 - - - - - ร.ร.เทศบาล

เพิ่มขึ้น  ทําใหนักเรียนไดรับขาวสารใหม ๆ 
มีความกาวหนาทางวิชาการมากขึ้น

14. โครงการจัดซื้อจักรเย็บผา มีอุปกรณใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน 20  เครื่อง 20 - - - - - ร.ร.เทศบาล
เพิ่มขึ้น  ทําใหนักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อผาได
นักเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพไดเมื่อ
จบการศึกษาไปแลว

15. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสาํเนาดิจิตอล มีอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  1 เครื่อง - - - - - - ร.ร.เทศบาล
(เครื่องกอปปพริ้น) ไดมากขึ้น  รวดเร็วและประหยัดเวลาในการ

ผลิตสื่อ  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

16. โครงการจัดซื้อโทรโขง มีอุปกรณในการสื่อสารสําหรับการเรียนการ 2  เครื่อง 2 - - - - - ร.ร.เทศบาล
สอนภาคสนาม  การจัดกิจกรรมกลางแจง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย



แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
17. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสีพรอมโครงเหล็กครอบ นักเรียนไดรับการเรียนรู  และความรู  รวมทั้ง  7 เครื่อง 7 - - - - - ร.ร.เทศบาล

ประสบการณจากการสื่อสารดวยภาพและ
เสียงที่สามารถสัมผัสไดดวยตา หู

18. โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอรแบบ All-Jn-One มีอุปกรณในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาก  1 เครื่อง - 1 - - - - ร.ร.เทศบาล
ยิ่งขึ้น

19.โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําหองพยาบาล มีอุปกรณใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน  5 เตียง 5 - - - - - ร.ร.เทศบาล
นักเรียนสามารถใชหองพยาบาลในกรณีเจ็บ
ปวยเล็กนอย

20. โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้ มีอุปกรณสําหรับใชในการประชุมของคณะครู 10  ตัว 10 - - - - - ร.ร.เทศบาล
นักเรียน  ผูปกครอง  รวมทั้งสําหรับใชในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

21. โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด หนังสือมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สะดวก  3 ชุด 3 - - - - - ร.ร.เทศบาล
และงายสําหรับการศึกษา คนควาของนักเรียน
และผูมาใชบริการหองสมุด
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
22. โครงการจัดซื้อโพเดียมกลาวรายงาน มีอุปกรณสําหรับใชในกิจการของโรงเรียนและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยในการกลาว
รายงาน  ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
คลองตัวในการทํากิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ
ในโรงเรียน

23. โครงการจัดซื้อครุภัณสํานักงาน มีอุปกรณใชในการเก็บเอกสาร  เพื่อความเปน  2 ตู 2 - - - - - ร.ร.เทศบาล
ระเบียบเรียบรอยสะดวกในการคนหา

24. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น นักเรียน  ครู  และผูมาติดตอราชการ  รวมทั้ง 4  ชุด - 4 - - - - ร.ร.เทศบาล
เยาวชนที่มาออกกําลังกายในชวงเย็นมีน้ําเย็น
และน้ําสะอาดไวบริการ

25. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น มีอุปกรณใชระบายความรอนในฤดูรอนและใช   2  เครื่อง - 2 - - - - ร.ร.เทศบาล
ในกิจกรรมตาง ๆ 

26. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง มีบรรยากาศพรอมตอการเรียนการสอน  เพื่อ  8 เครื่อง - 8 - - - - ร.ร.เทศบาล
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู



โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
27. โครงการติดตั้งมูลี่ มีเครื่องใชสําหรับปรับระดับแสงสวางและ  5 หอง - - 5 - - - ร.ร.เทศบาล

อุณหภูมิในหองเรียน  ทําใหหองเรียนนาเรียน
28. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมตูลําโพง มีเครื่องเสียงใชในการจัดงานประเพณีและ 1  ชุด - - 1 - - - ร.ร.เทศบาล

กิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน
29. โครงการจัดซื้ออุปกรณทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีอุปกรณทางวิทยาศาสตรใชในการ 1  ชุด 1  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล

ทดลอง  เพื่อชวยในการฝกทักษะการเรียนรูได
อยางถูกตอง

30. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีหองใชในการจัดเก็บอุปกรณทางวิทยาศาสตร
ที่เปนระเบียบและสามารถใชเปนสถานที่ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร

31. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เด็ก  เยาวชนที่ดอยโอกาส  และขาดแคลนมี 3  ชั้น 1 1 1  -  -  - ร.ร.เทศบาล
โอกาสไดศึกษาตอ

32. โครงการจัดทําหองน้ํานอกอาคารเรียน มีความสะดวกตอการใชบริการของนักเรียน 10  หอง 10  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
อาคารเรียนมีความสะอาดปราศจากกลิ่น
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ



33. โครงการสรางเวทีการแสดงพรอมไฟประดับเวที โรงเรียนมีสถานที่สําหรับใชจัดงานแสดงและ 1  แหง 1  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
กิจกรรมตาง ๆ  มีสถานที่เพียงพอในการรวม
กิจกรรมของผูปกครองนักเรียน

34. โครงการจัดทําทางเดินเชื่อมอาคารเรียนและทางเดิน ครูและนักเรียนไดรับความสะดวกในการเดิน 2  สาย 2  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
      เชื่อมบานพักครู เขาอาคารเรียนในฤดูฝน
35. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา มีสถานที่สําหรับนักเรียนและเยาวชนไดใชเปน 1  แหง  - 1 - - - - ร.ร.เทศบาล

สถานที่ออกกําลังกายใหมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง

36. โครงการกอสรางประตูโรงเรียน ทรัพยสินของโรงเรียนมาความปลอดภัยมากขึ้น 1  ครั้ง  - 1  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล

37. โครงการกอสรางที่จอดรถคณะครู  นักเรียน ครูและนักเรียนมีที่จอดรถที่เปนระเบียบ 1  แหง  - 1  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
เรียบรอยมากขึ้น

38. โครงการปรับปรุงหองเก็บของเปนหองพักครู คณะครูมีหองทํางานเพิ่มมากขึ้น 1  แหง 1  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
39. โครงการใสเหล็กดัดหองพักครู หองพักครูมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 1  หอง 1  -  -  -  -  - ร.ร.เทศบาล
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
40. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เด็กนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนดีขึ้น 4 เครื่อง 4  -  -  -  -  - ศูนยเด็กฯ



41. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ มีเครื่องใชในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง 1  -  -  -  -  - ศูนยเด็กฯ
มากขึ้น

42. โครงการจัดซื้อตูลอกเกอร  25  ชอง พรอมที่วาง เด็กนักเรียนมีที่เก็บสัมภาระและเกิดความ 2  หลัง 2 - - - - - ศูนยเด็กฯ
      รองเทา เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น - - - - -
43. โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณ  2  ชั้น มีที่เก็บอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 4  ตู 4 - - - - - ศูนยเด็กฯ

เพิ่มขึ้น - - - - -
44. โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชา มีสื่อการสอนดานพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น 1  ชุด 1 - - - - - ศูนยเด็กฯ
45. โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับ 1 - 3 พรอมเกาอี้ มีเครื่องมือเครื่องใชที่สะดวกในการทํางานเพิ่มขึ้น 3  ชุด 3 - - - - - ศูนยเด็กฯ
46. โครงการจัดซื้อตูเย็น มีเครื่องใชในการเก็บอาหารสดและนมใหเด็กได 1  เครื่อง 1 - - - - - ศูนยเด็กฯ

ดื่มนมที่สดอรอย
47. โครงการจัดซื้อโตะอาหารอนุบาลมานั่งยาวขนาด เด็กนักเรียนมีโตะรับประทานอาหารเพิ่มและ 4  ชุด 4 - - - - - ศูนยเด็กฯ
       10  ที่นั่ง ถูกสุขอนามัย
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   1   การยกระดับการศึกษา ความรู และการใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
48. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ มีเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานเพิ่มขึ้น 1  ชุด 1 - - - - - ศูนยเด็กฯ
      เลเชอร งานดานเอกสารรวดเร็วขึ้น



49. โครงการจัดซื้อชุดสเตอริโอมินิคอมโป มีสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3  ชุด 3 - - - - - ศูนยเด็กฯ
50. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศนขนาด  25  นิ้ว มีสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1  เครื่อง 1 -  - - - - ศูนยเด็กฯ
51. โครงการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ชวยใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดีขึ้น 10  เครื่อง 10  - - - - ศูนยเด็กฯ
52. โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล มีอุปกรณการบันทึกภาพกิจกรรมที่มี 1  ตัว 1  - - - - - ศูนยเด็กฯ

ประสิทธิภาพมากขึ้น
53. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม มีเครื่องเลนสนามชวยใหเด็กมีพัฒนาที่ดีขึ้น 8  ชุด 8  - - - - - ศูนยเด็กฯ
54. โครงการอบรมอินเตอรเน็ตฟรีแกประชาชนทั่วไป ประชาชนมีความรูในการใชอินเตอรเน็ตเพิ่ม 72  ครั้ง 12 12 12 12 12 12 กองวิชาการฯ

มากขึ้น  สามารถใชอินเตอรเน็ตได
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   2  สงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลักสุขภาพทุกกลุมอายุ

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสีชุมชน  ประชาชนในชุมชนไดออกกําลังกาย 6  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสวัสดิการ
    ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  และมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น
2. โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน  การฝกซอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รูจักกฎ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองการศึกษา



3. โครงการแขงขันกีฬา  กติกามารยาท รักการเลนกีฬา และพัฒนา 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองการศึกษา
 มาตรฐานกีฬาใหดียิ่งขึ้น

4. โครงการกอสรางสนามเทนนิสและปรับปรุง  เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสนามในการ 1  แหง 1 - - - - - กองการศึกษา
     ตอเติมสนามแบบคมินตันและบาสเกตบอล  กําลังกายมากยิ่งขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา อุปกรณในการเลนกีฬามีมากยิ่งขึ้น 1  ชุด 1 - - - - - กองการศึกษา

6. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายผูสูงอายุ  ผูสูงอายุในชุมชนมีโอกาสออกกําลังกายไดมาก 26 ชุมชน 26 - - - - - กองการศึกษา
ยิ่งขึ้น

7. โครงการอบรมผูประกอบการคาและจําหนาย  ผูประกอบการมีความรูความเขาใจ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
     เนื้อสัตว  ในการจําหนายเนื้อสัตวที่ถูกตอง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   2  สงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลักสุขภาพทุกกลุมอายุ

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
8. โครงการตรวจสารตกคางในวัตถุดิบประกอบ  ประชาชนมีความปลอดภัยในการ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข
     อาหาร  บริโภคอาหารมากขึ้น
9. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคสุนัขบา  ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรค 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสาธารณสุข

 พิษสุนัขบา ลดการเปนพาหนะนําโรค



10. โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตว  สุนัข และแมว มีการขายพันธลดลง 26 ชุมชน 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
11. โครงการอบรมผูฆาและชําระแหละซากสัตว  ผูฆาสัตวและชําแหละซากสัตวมีความ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข

 เขาใจที่ถูกตองมากขึ้น
12. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ  ประชาชนมีความปลอดภัยจากการ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
       ในสัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาล  ติดเชื้อจากสัตวที่เปนพาหนะ
13. โครงการอบรมสัตวแพทยอาสา  อาสาสมัครสัตวแพทยมีความรูในการ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข

 เฝาระวังและปองกันโรคติดตอที่มา
 จากสัตว

14. โครงการเฝาระวังแกไขปญหาเด็ก 0.5 ป  เด็กไดรับการโภชนาการที่ดี การขาด 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
 ขาดสารอาหารระดับ 1 และระดับ  2  สารอาหาร ระดับ 1 และ 2 ลดลง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   2  สงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลักสุขภาพทุกกลุมอายุ

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
15. โครงการณรงคทําลายแหลงเพาะพันธยุง  ประชาชนมีจํานวนผูปวยดวยโรคไข 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข

 เลือดออกลดลง
16. โครงการอบรมฟนฟู อสม.  อสม.มีความรูความเขาใจในระบบ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข

 สาธารณสุข และงานสังคมดีขึ้น
17.โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก  ประชาชนไดรับการบริการที่ทั่วถึง 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข



 และมีคุณภาพ
18.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  อสม.ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
 สาธารณสุข อสม.  นํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแก

 ชุมชนมากยิ่งขึ้น
19. โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณ อสม.มีความภูมิใจในการทําหนาที่ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
 สุขแหงชาติ  อสม.
20. โครงการเผยแพรความรูการสงเสริมสุข  ประชาชนมีความรูความเขาใจถึงการ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
 ภาพผานหอกระจายขาว  ดูแลและสุขอนามัยเบื้องตนของครอบ

 ครัวมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   2  สงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลักสุขภาพทุกกลุมอายุ

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
21. โครงการอนามัยและทันตสาธารณสุขใน  นักเรียนไดรับบริการดานอนามัยและ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
        โรงเรียน  ทัตสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ

 และทั่วถึง

22. โครงการอบรมเผยแพรความรูการปองกัน  ประชาชนมีความรูความเขาใจและ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
       เอดส  สามารถปองกันตนเองและผูอื่นใหไม



 ไดรับเชื้อเอดสและมีเพศสัมพันธอยาง 
 ถูกตอง

23.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียนมีกิจกรรมการดูแลสุขอนามัย 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
 และการสงเสริมสุขภาพที่เปนรูปแบบ

24. โครงการปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน  ประชาชนในชุมชนมีอัตราการปวย 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
      ความดันโลหิตสูงในชุมชน  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 ลดลง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   2  สงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณและมีหลักสุขภาพทุกกลุมอายุ

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
25. โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนยบริการ  มีเวชภัณฑยาพอเพียงในการใหบริ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สาธารณสุข
       สาธารณสุขบานเกิ้ง  การขั้นพื้นฐานกับประชาชน
26. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุขที่  1  มีศูนยบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น   1  แหง 1 - - - - - สาธารณสุข
27. โครงการตอเติมและซอมแซมปายศูนย  มีปายศูนยบริการใหมที่สวยงาม  1  ปาย 1 - - - - - สาธารณสุข
        บริการสาธารณสุขบานเกง
28. โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยบริการ มีศูนยบริการเพิ่มขึ้นเพื่อการบริการ 1 แหง 1 - - - - - สาธารณสุข
 สาธารณสุขบานเกิ้ง  ประชาชนอยางทั่วถึง



29. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบ  มีเครื่องมือแพทยในการตรวจสอบ 2 เครื่อง 2 - - - - - สาธารณสุข
 อัตโนมัติ  อยางเพียงพอตอการบริการประชาชน
30. โครงการจัดซื้อเครื่องกระเปาเวชภัณฑยา  กระเปาเวชภัณฑยาเพิ่มมากขึ้น 3 ชุด 3 - - - - - สาธารณสุข

 เพื่อใหเพียงพอตอการบริการประชาชน
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   3  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ เทศบาลและประชาชนมีการสืบสานและรักษา 24 ครั้ง 4 4 4 4 4 4 กองการศึกษา
    -ขึ้นปใหม ขนบธรรมเนียมประเพณีอยางมีสวนรวมและเกิด
    -สงกรานต ความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโดย
    -ลอยกระทง ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญ
    -แหเทียนพรรษา ของกิจกรรมวันสําคัญของชาติมากยิ่งขึ้น

เกิดจิตสํานึกในความเปนคนไทย
2. โครงการสงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม มีการสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบาน  24  งาน 4 4 4 4 4 4 กองการศึกษา
     ทองถิ่น ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม



     -กฐินเทศบาล และประเพณีทองถิ่น เกิดความรัก หวงแหน ความ
     -บุญกุมขาวใหญ เปนเอกลักษณของทองถิ่น
     -บุญบั้งไฟ
     -บุญตะไลยักษ
3. โครงการสงเสริมกิจการศาสนา ใหประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสในการจัดกิจกรรม 66  วัด 11 11 11 11 11 11 กองการศึกษา

ทางศาสนารวมกับวัด เกิดความผองแผวในจิตใจ
และเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยางแทจริง
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย
แนวทางที่   3  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
4. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณ ใหแก อําเภอและจังหวัดไดรับเงินงบประมาณ 800,000  บาท 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา
    อําเภอบานไผ และจังหวัดขอนแกน ในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เปนประโยชนตาง ๆ 
    -สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
    -แคนเกมส
    -เทศกาลไหม
5. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เปดโอกาสการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 18  ครั้ง 3 3 3 3 3 3 กองการศึกษา
     -วันเด็กแหงชาติ ในการรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
     -วันเยาวชนแหงชาติ ของเด็ก และรวมประกวดแสดงความสามารถ
    -วันตอตานยาเสพติด ของตนเองไดมากขึ้น ประชาชน เยาวชน ไดมี



สวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด
และมีความสามารถในการเฝาระวังและปองกัน
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

6. โครงการฟนฟูประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน รักษาวัฒนธรรมและประเพณีใหตอเนื่อง 156  ครั้ง 26 26 26 26 26 26 กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
แนวทางที่   1  สรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดีแกขาราชการและประชาชน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานดานการเงิน การคลังมีความ 1  ครั้ง 1  -  -  -  -  - กองคลัง
    ที่ดีดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ ชัดเจน ถูกตองตามระเบียบ และโปรงใสมาก

ขึ้น การงบประมาณของเทศบาลมีประสิทธิ-
ภาพ มากยิ่งขึ้น

2. โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพของ พนักงานและลูกจางของเทศบาล มีทักษะ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สํานักปลัดฯ
    พนักงานเทศบาลและลูกจาง ความรู และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

เพิ่มขึ้น
3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนยอยในเขต ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการออกเสียง 2  ครั้ง - 1 1 - - - กองสวัสดิการฯ
    เทศบาลเมืองบานไผ เลือกตั้งผูนําชุมชนอยางมีสวนรวม
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แกพนักงานและ  พนักงานเทศบาลและลูกจางไดพัฒนาตัวเอง  3  ครั้ง 1 1 1 - - - สํานักปลัดฯ
     ลูกจาง  ในดานคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา การคอรัปชั่นลดลง
5. โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผน  ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา 3 ครั้ง 1 1 1 - - - กองวิชาการ
     พัฒนาเทศบาล ทองถิ่นของตนใหมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   1  สรางเสริมจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดีแกขาราชการและประชาชน

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
 6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองวิชาการ

จัดทําแผนพัฒนาฯ และเสนอโครงการที่ชุมชน
ตองการใหเขาสูระบบแผนไดอยางมีระบบ

7. โครงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเทศบาลมีเอกสารการใชจายงบประมาณ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองวิชาการฯ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสม

8. โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน  กรรมการชุมชน กลุมแมบานไดทราบขอมูล 26  ชุมชน 1 1 1 1 1 1 กองสวัสดิการฯ
 ความเคลื่อนไหว ภารกิจและกิจกรรมของ
 เทศบาลไดอยางตอเนื่อง

9. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองคกรประชาชนใน  เพื่อใหกรรมการชุมชนเครื่อขาย อสม. อพปร. 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสวัสดิการฯ
     เทศบาลเมืองบานไผ  อาสาสมัครยาเสพติด กลุมแมบานมีความรู

 และมีประสบการณพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   2 แนวทางการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการกอสรางที่ทําการชุมชน  เปนจุดศูนยกลางในการติดตอสื่อสารระหวาง  1  แหง 1 - - - - - กองสวัสดิการ

 กลุมชุมชน
2. โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน  ประชาชนทั่วไปและพนักงานเทศบาลมีความ 2  ครั้ง 1 - - - - - กองสวัสดิการ
     ทั่วไป และพนักงานเทศบาลเมืองบานไผ  รูเรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งไดมียิ่งขึ้น
3. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อ  สงเสริมใหเกิดการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 กองสวัสดิการ
     เสริมสรางภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชน และองคการ  อยางมีสวนรวม สรางจิตสํานึกในการทํางาน
     ในเขตเทศบาล
4. โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ (รมไผ) ไดทราบถึงกิจกรรมและขอมูลขาวสารของ 72  ครั้ง 12 12 12 12 12 12 กองวิชาการฯ

เทศบาลไดมากขึ้น
5. โครงการประชาสัมพันธในการใหบริการของเทศบาล  ประชาชนโดยทั่วไปไดรับขอมูลขาวสาร 288  ครั้ง 48 48 48 48 48 48 กองวิชาการฯ

 และการบริการของเทศบาลดียิ่งขึ้น
6. โครงการจัดทําสรุปรายงานประจําปของเทศบาลตําบล ประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ 200,000 1 1 1 1 1 กองวิชาการฯ
     บานไผ เทศบาลใหหนวยงานตาง ๆ และประชาชน

ไดทราบโดยทั่วกัน
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

1



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางตระหนักถึง 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สํานักปลัดฯ

ภารกิจหนาที่ในการเอื้ออํานวยประโยชนแก
ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
มีความรัก ความสามัคคีในหนวยงานเพิ่มขึ้น
เทศบาลไดเผยแพรกิจกรรมใหประชาชนทราบ
มากยิ่งขึ้น

2. โครงการปรับปรุงขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียน ขอมูลการจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีความ 1  ครั้ง  -  - 1  -  -  - กองคลัง
    ทรัพยสิน ถูกตองและครบถวนมากขึ้น
3. โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานัก- อาคารสํานักงานเทศบาลฯ มีความสะอาด 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 สํานักปลัดฯ
    งาน เทศบาลเมืองบานไผ มากขึ้น
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ(รถตู) การทํางานมีความคลองตัว รวดเร็ว และ 1  คัน 1  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

มีประสิทธิภาพ
5. โครงการจัดซื้อโตะทํางาน มีโตะใชในการปฏิบัติงาน 4  ตัว 4  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
6. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร มีการเก็บเอกสารเปนระบบมากขึ้น 13  ตู 11 2  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

 6-39

ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
7. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท การติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว 4 เครื่อง 4  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร การติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว 1  เคื่อง 1  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร การพิมพเอกสารมีความชัดเจน รวดเร็ว และ 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. โครงการจัดซื้อกลองถายรูปอัตโนมัติ มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น 2  อัน 2  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
11. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี ประชาชนที่มาติดตองาน พนักงาน ลูกจาง 3  เครื่อง 3  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลไดรับความรูและขาวสารมากขึ้น
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว มีที่เก็บอุปกรณงานบานงานครัว เกิดความ 2  ชุด 2  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
13. โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดเทปการประชุม การบันทึกและถอดเทปรายงานการประชุม 1  ชุด 1  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา มีเครื่องมือพิมพดีดไฟฟาใชปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
15. โครงการจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตองาน และใชประจําหอง จัดประชุมและจัดกิจกรรมตาง ๆ มีความ 100 ตัว 100  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
      ประชุมสภาเทศบาล คลองตัวมากขึ้น
16. โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาล ขนาด 20 ที่นั่ง การประชุมสภาเทศบาลมีโตะและเกาอี้ 20  ชุด 20  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
       พรอมเกาอี้  20  ตัว เพียงพอสําหรับผูรวมประชุม 
17. โครงการจัดซื้อพัดลม บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น 18  เครื่อง 18  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
18. โครงการจัดซื้อโทรโขง การสื่อสารในการปฏบัติงานเทศกิจดีขึ้น 2  เครื่อง 2  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
19. โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับใชหองประชุมสภา การประชุมสภาเทศบาลมีความพรอมและมี 20  ชุด 20  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
       เทศบาล ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
20. โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา มีตูเก็บเสื้อผาสําหรับผูอยูเวรยามที่เปน 12  ตู 12  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

ระเบียบเรียบรอย
21. โครงการจัดซื้อโตะ และเกาอี้ มีโตะและเกาอี้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3  ชุด 1 2  -  -  -  - สํานักปลดัฯ
22. โครงการซอมแซมหลังคาและเปลี่ยนฝาเพดานอาคาร อาคารบานพักมีสภาพดีขึ้น พนักงาน ลูกจาง 14  คูหา 14  -  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
      บานพักพนักงานเทศบาล  14 คูหา (หลังเกา) มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจ

มากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

 -



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
23. โครงการทํารั้วกั้นระหวางบาน บานพักพนักงาน อาคารบานพักเปนสัดสวนมากขึ้น 10  คูหา 10 -  -  -  - สํานักปลัดฯ
      เทศบาล  10  คูหา (หลังใหม)
24. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต มียานพาหนะในการออกปฏิบัติงานไดสะดวก 1 คัน 1  -  -  -  -  - กองคลัง

รวดเร็วมากขึ้น
25. โครงการจัดซื้อตูเย็น มีการใหบริการน้ําดื่มแกประชาชนอยาง 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองคลัง

เพียงพอ
26. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท มีเครื่องมือในการติดตอสื่อสารดีขึ้น 2  เครื่อง 2  -  -  -  -  - กองคลัง
27. โครงการจัดซื้อเกาอี้เครื่องคอมพิวเตอร มีเกาอี้ใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 2  ตัว 2  -  -  -  -  - กองคลัง
28. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร การเก็บเอกสารเปนระบบมากขึ้น 5 ตู 5  -  -  -  -  - กองคลัง
29. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด มีเครื่องพิมพดีดใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองคลัง
30. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารดิจิตอล การถายเอกสารมีความรวดเร็ว และมี 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองคลัง

ประสิทธิภาพมากขึ้น
31. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้น- การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิ- 2  เครื่อง 2  -  -  -  -  - กองคลัง
        เตอร ภาพ มากยิ่งขึ้น

 6-42

ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

 



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
32. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานพัสดุและทะเบียน หองปฏิบัติงานพัสดุ มีความเปนระเบียบ 1 ครั้ง 1  -  -  -  -  - กองคลัง
      ทรัพยสิน กองคลัง เรียบรอย มีบรรยากาศในการทํางานที่ดีขึ้น
33. โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา มีสถานที่พักและขยายพันธุไมดอกไมประดับ 1  หลัง 1  -  -  -  -  - กองชาง

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
34. โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ มีโตะและเกาอี้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 1  ชุด 1  -  -  -  -  - กองชาง
35. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารมีความเปนระบบมากขึ้น 3  ตู 3  -  -  -  -  - กองชาง
36. โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิด มีอุปกรณวัดระยะทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง
37. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็ก มีอุปกรณวัดระยะทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  1 อัน 1  -  -  -  -  - กองชาง
38. โครงการจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต SLUM TEST มีอุปกรณทดสอบคอนกรีตที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง
39. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 4  เครื่อง  -  - 4  -  -  - กองชาง

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
40. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 2  เครื่อง  -  - 2  -  -  - กองชาง

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
41. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา มีเครื่องใชในการแกไขปญหาน้ําทวม หรือ 1 เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง

ภัยแลง ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
42. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ไดโว) มีเครื่องใชในการแกไขปญหาน้ําทวม หรือ 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง

ภัยแลง ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
43. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต มีพาหนะใชในการออกปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 1  คัน 1  -  -  -  -  - กองชาง

มากขึ้น
44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโรงงานและวัสดุยานพาหนะ มีเครื่องมือเครื่องใชในการซอมแซมและบํารุง 30  อยาง 30  -  -  -  -  - กองชาง
       และขนสง รักษาเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง มีเครื่องมือเครื่องใชในการกอสรางเพิ่มขึ้น 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
46. โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ มียานพาหนะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ- 1  คัน 1  -  -  -  -  - กองชาง

ภาพมากยิ่งขึ้น  
50. โครงการจัดซื้อรดเกรดเดอร มียานพาหนะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ- 1  คัน  - 1  -  -  -  - กองชาง

ภาพมากยิ่งขึ้น  
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
51. โครงการสงเสริมใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการบริการ มีเครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1  หลัง 1  -  -  -  -  - กองชาง
       ของเทศบาล
52. โครงการจัดรถจักรยานยนต มียานพาหนะในการออกปฏิบัติงานที่มี 1  คัน 1  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพมากขึ้น
53. โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้ มีเครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  1  ชุด 1  - -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

54. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร มีเครื่องใชในการเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 8  ตู 8  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

มากยิ่งขึ้น  
55. โครงการจัดซื้อกลองถายรูป มีเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 1  อัน 1  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

56. โครงการจัดซื้อคูลเลอรอลูมิเนียม มีเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 2  อัน 2  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

57. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ มีเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 2  เครื่อง 2  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

58. โครงการโทรทัศนสี ประชาชน/พนักงาน/ลูกจาง ไดรับรูขาวสาร 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ขอมูล มากยิ่งขึ้น
59. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร มีเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 1  ชุด 1  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

60. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ มีเครื่องใชในการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

มากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
61. โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ(รถตู) มียานพาหนะในการออกปฏิบัติงานที่มี 1  คัน 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
62. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
      -ชุดรับแขก มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอราชการเพิ่มขึ้น 1  ชุด 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา
      -โตะประชุมขาเหล็กพับไดพรอมเกาอี้ มีโตะประชุมในการจัดประชุมมากขึ้น 1  ชุด 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา
      -ตูไมผิดผนัง มีที่จัดเก็บเอกสารที่เปนระบบและมีระเบียบ 4  ตู 4  -  -  -  -  - กองการศึกษา
63. โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
      -เครื่องรับโทรทัศน  29  นิ้วขึ้นไป พนักงาน ลูกจาง ประชาชน มีความรูทันขาวสาร 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา

มากขึ้น
      -เครื่องเลน วีซีดี , ดีวีดี มีเครื่องใชในการผอนคลายความเครียด 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
64. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิ- 3  เครื่อง 3  -  -  -  -  - กองการศึกษา

ภาพมากขึ้น
65. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร " 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
66. โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารมีระบบมากขึ้น 2  ชุด 2  -  -  -  -  - กองการศึกษา
67. โครงการปรับปรุงสํานักงาน มีผามานบังแดดลดอุณหภูมิหองทํางาน 11  ชุด 11  -  -  -  -  - กองการศึกษา

และมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
68. โครงการจัดซื้อปายนิเทศ มีปายนิเทศในการจัดกิจกกรมตาง ๆ มากขึ้น 14  ปาย 14  - - -  -  - กองการศึกษา
69. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม
      -โตะทํางานพรอมเกาอี้ มีโตะและเกาอี้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3  ชุด 3  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

      -เครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิ- 1  ชุด 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

ภาพมากขึ้น
      -โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร มีโตะเพียงพอในการปฏิบัติงาน 1  ชุด 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

      -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน บรรยาการในการทํางานดีขึ้น 1  เครื่อง 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

      -โตะหมูบูชาชุดใหญ มีโตะหมูบูชาในการจัดประชุมตาง ๆ 1  ชุด 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

      -ชุดรับแขก มีที่นั่งเพียงพอสําหรับแขกผูมีเกียรติในการจัด 1  ชุด 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

ประชุมตาง ๆ 
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ยุทธศาสตรที่  4  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ



แนวทางที่   3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการ ตัวชี้วัด ป 48 - 52 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ผูรับผิดชอบ
      -เครื่องโทรโขง การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมมีประสิทธิ- 2  เครื่อง 2  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

ภาพมากขึ้น
       -ตูเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารมีความเปนระบบมากขึ้น 3  ตู 3  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

       -กลองถายรูปดิจิตอล มีการปฏิบัติการถายภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1  เครื่อง 1  - - -  -  - กองสวัสดิการฯ

70. โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล " 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองวิชาการฯ
71. โครงการจัดซื้อตูเย็น มีน้ําเย็นไวใหบริการประชาชนอยางเพียงพอ 1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองวิชาการฯ
72. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโตะ เกาอี้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  1  ชุด 1  -  -  -  -  - กองวิชาการฯ
73. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธดิจิตอล มีปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ให 1  ปาย 1  -  -  -  -  - กองวิชาการฯ

ประชาชนรับทราบขาวสารมากขึ้น
74. โครงการจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต มีอปุกรณเครื่องมือกอสรางที่มีประสิทธิภาพ 1  เครื่อง  - 1  -  -  -  - กองชาง

มากขึ้น
75. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น มีน้ําเย็นไวใหบริการประชาชนอยางเพียงพอ  1  เครื่อง 1  -  -  -  -  - กองชาง
76. โครงการจัดซื้อเครื่องมือชุดทดสอบความแนนของวัสดุ มีอุปกรณเครื่องกอสรางที่มีประสิทธิภาพ 1  เครื่อง  -  -  -  -  -  - กองชาง

มากขึ้น
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