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ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์   
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาและแผนพัฒนา  
สามปีของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนดังกล่าวข้างต้น  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (พ.ศ. 2558-2562) ขึ้น     

           เทศบาลเมืองบ้านไผ่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ จะเป็น
กรอบแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างดียิ่ง 
 
 

                                             คณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองบ้ำนไผ ่
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



 

สารบัญ 
       

  หน้า 
บทที่  1 บทน า 1-1 
 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1.4 ประโยชน์ของการวางแผน 

1-2 
1-10 
1-10 
1-11 

บทที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2-1 
 2.1  สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่               2-1 
 2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2-4 
 2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2-12 
บทที่  3 แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ.2558-2562 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3-1 

 3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      3-1 
        -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)                 3-1 
        -แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

        (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม- กาฬสินธุ์)             
3-3 

        -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  4 ปี (พ.ศ.2558-2561)                                                                                3-5 
       -กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558-2560 
3-8 

        -นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                    3-10 
 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา                              3-15 
        -ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต 

        เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
       -ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
       -สภาพการณ์ปัจจุบัน 
       -สรุปประเมินสภาพการณ์ 
       -การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

3-15 
 

3-19 
3-26 
3-26 
3-27 
3-28 
3-29 
3-30 

บทที่  4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4-1 
       -ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 4-1 
       -แนวทางการพัฒนา 4-1 
       -รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 4-3 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4-3 

4-10 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการ 

                              บริการประทับใจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 

4-12 
 

4-15 



                                   
 



ฉบับที่             /2557 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2558-2562) 

--------------------------------- 
                  
 ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  รวมไปถึง
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)  เป็นไป
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมาบทบาท
อ านาจหน้าที่และความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  จวบจนมาถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์
ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ   การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
               นอกจากนี้  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
 นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง พ.ศ. 2542 
ท าให้เห็นได้ว่า มีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาทอ านาจ
หน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงพอจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น
แต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 52 
ก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของ
รายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549 จึงมี
ความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่จะก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม 
วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริการจัดการที่ดี มี
ความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ควำมหมำยของกำรวำงแผน 
 การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go)  
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ 
 การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านขบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ 
(Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่
ปรารถนา 
 

 ควำมส ำคัญของกำรวำงแผน  (Significance of Planning) 
 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ

วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่
อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น  
 2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System approach) เข้ามาใช้ในองค์การปัจจุบัน    
 3) ท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงานที่
ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคง
และมีความเจริญเติบโต 
 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งขึ้น เป็นการจ าแนกงานแต่แผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 

 5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี 
หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ (a rational approacn) มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 
 กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มีองค์การใดที่ประสบความส าเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การ
วางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
 

 ข้อจ ำกัดในกำรวำงแผน 
 อย่างไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความล้มเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้นได้ดังนั้น
ข้อความต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านน าไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อให้การวางแผนไม่ประสบความล้มเหลว 
 1) การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณา
ก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มา
จากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ              
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ในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า  ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะ
ท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้
อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
 2) การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่
ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่
จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 3) การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการในบาง
กรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 

 4) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ อาจจะน าไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 5) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะ
ปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหา
ยุ่งยากได ้
 

 หลักกำรพื้นฐำนในกำรวำงแผน 
 การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการด้วยกัน  คือ 
 1. การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contridution to 
Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุก
แผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเก้ือหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล 
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันใน
องคก์ารบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ 
 2. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primacy of Planning)  ซึ่งขบวนการ
จัดการประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing) การบริหารงานบุคคล  (Staffing) 
การสั่งการ   (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 
 3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงาน
ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับที่
ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 
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 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans)  ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า 
เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ 
 หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้
องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 
 

ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan) 
 แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่ามีลักษณะกว้างหรือกล่าวทั่ว ๆไป   (It should be 
specific rather then general)  การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะก่อให้เกิดความ  ชัดเจน และโอกาสที่จะเกิด
ความเข้าใจผิดหรือน าไปใช้ผิด ๆ นั้นน้อยมาก ฉะนั้นการจัดการท าแผนจะต้องมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ต้องตีความกันในลักษณะต่างๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจ
ก่อให้เกิดด าเนินการที่ผิดทิศทางไปก็เป็นได้ 

2. แผนควรจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้แล้วและยังไม่รู้ให้ชัดเจน (A plan should 
distinguish between the lniwn and the unlnow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์  ใน
อนาคต ฉะนั้นการจ าแนกความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่ไม่รู้และรู้เห็นเด่นชัด  จะท าให้ผู้ใช้แผนค านึงถึงและ
พิจารณาสิ่งที่ยังไม่รู้ให้รอบคอบ 
 3. แผนควรจะมีความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติได้ (A plan should be 
logical and practical) ซึ่งเรื่องนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้วางแผนจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การคิด
วิจารณญาณเป็นฐานในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆอย่างมีเหตุผลและตัดสินเลือกแนวทางด าเนินการที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได ้
 4. แผนจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้ (The plan must be flexible and 
capable of being practical) แผนที่น าไปใช้จะต้องเหมาะกับสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่สามารถ
เกิดได้ทุกขณะ นอกจากนั้นการด าเนินการต่าง ๆ มักจะมีตัวแปรต่าง ๆ  จ านวนมาก ที่มีผลกระทบต่อแผน ฉะนั้น
แผนที่ดีจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป 
 5. แผนจะได้รับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (The plan must be acceptable to 
the persons who adoptit and to the persons who are affested ) ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ จะน ามา 
ซึ่งความตั้งใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการน าแผนไปปฏิบัติ ถ้าแผนที่วางนั้นได้รั บการยอมรับ จาก
ผู้เกี่ยวข้องย่อมเป็นผลดีแก่การด าเนินงานขององค์การธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 
 

ประเภทของกำรวำงแผน (Type of Planning) 
 การวางแผนสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพ้ืนฐานได้ดังนี้ 

1. จ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำร 
 1.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ระดับสูง (Top management) เป็นการวางในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด (Overall planning)   
ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ  และขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้การ  
ด าเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามก าลังของทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคต 
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 1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารระดับกลาง (Middle-level management) เป็นการวางแผนเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางไว้ส าหรับ
แผนปฏิบัติการ (operative plans) 
 1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operationas Planning)  เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้น (Iower 
level managers) น าแผนบริหาร (administrative plans) ไปด าเนินการในภาคปฏิบัติ 
 

2. จ ำแนกตำมลักษณะกำรปฏิบัติ 
 2.1 การวางแผนด าเนินงาน (Standing Planning)  เป็นการวางแผนที่มีลักษณะเป็นแผนถาวรบ่ง
บอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการท ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อย ในองค์การหรือใช้เพ่ือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นประจ า แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใช้ประจ ามี
ประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งที่สามารถตรวจสอบการท างานของพนักงานและสามารถประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการวางแผนชนิด
นี้อาจมีจุดอ่อนบ้าง คือเม่ือสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะกับสภาพการณ์ในลักษณะแผนใช้เฉพาะครั้ง 
 2.2 การวางแผนใช้เฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning)  เป็นการวางแผนเพ่ือปรับและเสริมการ
วางแผนด าเนินงานประจ าทั้งนี้เนื่องจากแผนด าเนินงานประจ าไม่อาจตอบสนองความเหมาะสมในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ แผนใช้เฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ์ แผนประเภทนี้ใช้ครั้ง
เดียวแล้วจะไม่น ามาใช้อีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้ว่า แผนใช้ครั้งเดียว แผนประเภทนี้ได้แก่ แผนงาน 
โครงการ งบประมาณ และตารางการท างานแผนใช้เฉพาะครั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรท าให้ลดความเสี่ยงและเป็น
การใช้เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

 3. จ ำแนกตำมระยะเวลำ 
 3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นการวางแผนที่ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่จากการศึกษาของ The American Management Association พบว่าแผน
ระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ปี เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างมีเหตุผลการวางแผนระยะปาน
กลาง (Medium-range Planning) เป็นการวางแผนที่มีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 3 ถึง 5 ปี 
 3.2 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ระยะ 1 ถึง 3 ปี การวางแผนระยะสั้นเป็นการก าหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาวประสบ
ความส าเร็จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาว องค์การจึงจะด าเนินการ ไปถึง
จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างราบรื่น 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
อาจไม่ได้ก าหนดเวลาที่กล่าวในตอนต้น เพราะสภาพขององค์การในยุคปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหว่างประเทศ 
 

 4. จ ำแนกตำมลักษณะคุณค่ำกำรใช้งำน กำรวำงแผนกำยภำพ  
(Physical  Planning) เป็นการวางแผนด้านท าเลที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
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    5. กำรจ ำแนกตำมขอบข่ำยลักษณะของแผน แบ่งออกได้ดังนี้ 
                         -วัตถุประสงค์ (Objectrives)               

-นโยบาย (Polivies) 
                          -วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)  

-วิธีการ (Method) 
                       -มาตรฐาน (Standard)                                

-งบประมาณ (Budget) 
                         -แผนงาน (Program) 
      

กำรวำงแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงสั้นระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเป็น
กระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต 
 การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ 

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
 2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องการทบทวนและจัดท า

ทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 

 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติให้เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง
นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

     เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ (แผนภาพที่ 1) ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ
อ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย   
 
 
 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก ำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ 
(นโยบำยเร่งด่วนและนโยบำยทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(ยุทธศำสตร์ของกลุม่จังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศำสตรบ์ูรณำกำรทุกภำคส่วนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  น ำไปสู่กำรท ำงบประมำณ) 
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 แผนภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ กับแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาสามปีผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงขั้นตอน  และก าหนดเวลาของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้งระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอด้วย 
 

 ประเภทของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  3  ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอและแผนชุมชน 
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 “แผนพัฒนำสำมปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี 
 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ้งเน้นผลงาน 
 “แผนกำรด ำเนินงำน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดผลงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

 องค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้   สรุปได้ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดย

พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  รวมไปถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ แถลงต่อ
สภาท้องถิ่น และแผนชุมชน, ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา,พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน, พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดการท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน               
              

แนวคิดหลักในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาอย่างน้อย 4 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดที่  1 :  กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ 
 เริ่มด้วยการตอบค าถามอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้ 

 ปัญหาคืออะไร 
 ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร 

 จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาคืออะไร 
 วิธีการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคืออะไร 
 ในการตอบปัญหาที่สี่ ต้องใช้ความสามารถในการคาดการณ์ และความรู้ทางวิชาการท้ังที่เป็นทฤษฎี
และปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ 
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 แนวคิดที่  2 : กระบวนและเนื้อหำของวิธีกำร 
 จะไปท าไม 
 จะท าอะไร 
 จะท าที่ไหน 
 จะท าเมื่อไร 
 จะท าโดยใคร 
 จะท าเพ่ือใคร+ 
 จะท าอย่างไร 
 จะใช้จ่ายเท่าไร 
 แนวคิดที่ 3 : ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นการมองอนาคตท่ีต้องอาศัยความรู้ที่เกิดจาก 

  สัญชาตญาน หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือเรียนจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 เรียนรู้จากอ่ืน โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแห่งความส าเร็จ (Benchmark)     
                     ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งการศึกษาองค์ความรู้ งานวิจัยต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
 

 แนวคิดที่ 4 : กำรตัดสินใจ 
  ต้องตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล และผสมผสานหลักการตัดสินแบบมีเหตุผล (Rationalism) 
กับหลักการตัดสินใจแบบเพ่ิมขึ้น (Incrementalism) แต่ทั้งนี้ ต้องมุ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 โดยสรุป การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปรับกระบวนคิดโดยมุ่งเน้นผลที่จะเกิด (ผลลัพธ์) เป็นตัวตั้ง 
แล้วน ามาคิดหางานที่จะท า (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 
ซึ่งจะน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
 
  
                         เป้าหมาย 
 
                                                                 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 
                                                                                                 วิธกีารท างาน 
 
                                                                                                                                                                                    
 
                                

                                                                        
 คน   เงิน  วัสดุอุปกรณ์  การจัดการ 

 
 
 
 

ผลลัพธ ์

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรัพยากร 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้เพราะ

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกลมอง
เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น  เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนในสังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น  องค์กร
จ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง  เป็นต้น 

 2. ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน  

 3. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นงานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร  ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

 4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท าให้
มองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น  เป็นการจ าแนกงานแต่ละงานแต่ละฝ่ายไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

 5. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการ
กระท าโดยอาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ  มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
อนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 

 กล่าวโดยสรุปว่า  ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความส าเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้นการ
วางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการการจัดการที่ด ี
 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 การด าเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีล าดับและขั้นตอน ทั้ งนี้เพ่ือให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนก็เช่นกันจ าเป็นต้องท าต่อเนื่องเป็นกระบวนการล าดับขั้นในการวางแผนประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์(Setting Objectives) เป็นงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะด าเนินการ     
ทั้งนี้เพ่ือให้รู้ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า  เพราะการวางแผนเป็นเรื่อง 
ของอนาคตดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และเป็นพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ในองค์กร สิ่งส าคัญ
ที่จะต้องตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะต้องมีความชัดเจน ที่นี้เพ่ือให้สมาชิกในองค์การเกิดความเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน 

2. พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning 
Premeses) ผู้วางแผนจะต้องก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จะเป็นขอบเขตในการวางแผน เพ่ือสามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ถูกต้องใกล้เคียง การก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นจะน ามาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผน 
ขอบเขตและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อมูลและปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเ ร็วด้าน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความรู้สึกของประชาชน นอกจากปัจจัย
ภายนอกแล้ว การวางแผนจะต้องตระหนักถึงข้อมูลและปัจจัยภายในองค์การด้วย จึงจะท าให้ข้อตกลงที่ก าหนด
ขึ้นมาจากข้อมูลรอบตัวอันเป็นผลท าให้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนมีความเชื่อถือได้มากขึ้น 
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3. พิจารณาข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all Possible   Limitations  
on planning) ข้อจ ากัดต่าง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการท างานใด ๆ ฉะนั้นถ้าผู้ วางแผนได้มีการพิจารณาและค านึง
สิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถขจัดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง สิ่งที่ควรน ามาพิจารณาคาดการณ์ในการวางแผน
ได้แก่ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆในองค์การ เป็นต้น ซึ่ง
เหล่านี้จะมีน้ าหนักส าคัญในการก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการต่อไป 

4. พัฒนาทางเลือก(Developing Alternatives) ในการวางแผนควรได้แสวงหาทางเลือกต่างๆ ที่
จะเป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการด าเนินการตามแผนหนึ่ง ๆไม่ใช่มีแนวทางการ
ปฏิบัติแนวเดี่ยวที่จะบรรลุความส าเร็จของแผนนั้น แต่อาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนนั้น แต่อาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ  แนวมาก าหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
การพัฒนาความคิดของผู้วางแผนให้มีความหลากหลายตามข้อมูลต่าง ๆ 
 5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives)  การประเมินทางเลือกนี้ต้องการหลังจากได้
มีการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้วางแผนจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของทางเลือกแต่ละแนวประกอบว่าจะ
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางเลือกเหล่านี้จะท าให้องค์การด าเนินไปได้แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้
สูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งที่เป็นข้อคิดส าหรับผู้วางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไม่มี
วิธีใดที่ให้ผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผู้วางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกว่า และน า
ทางเลือกท่ีเลือกแล้วมาหลอมรวมกันเพ่ือเป็นแผนที่เป็นไปได้มากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

6.  เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผู้วางแผนต้องท าการ
เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการก าหนดเป็นนโยบาย (Policies) ตารางการท างาน 
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กล่าวนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
1.4 ประโยชน์ของกำรวำงแผน (Advantages of Planning)  
 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Atttention of Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง 
เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึง เป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้า
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด(Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการ
ให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความ
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  
อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ 

 3) ลดความไม่แน่นอน(Reduction of Uncertainty) การวางแผนเป็นการลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 
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 4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การ
ควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่ง
กันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5) ส่งเสริมให้เกิดวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creatvity) การ
วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการ
วางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์   น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 
 6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
 7) พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี        ประสิทธิภาพ 
ท าให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 



 

 
 

 
บทที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมอืงบ้านไผ ่
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านไผ่  เป็นเทศบาลต าบลบ้านไผ่  เมื่อวันที่  
24  มิถุนายน  2524  และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดย
ที่ขณะนั้นสุขาภิบาลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ  มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
การปกครอง  การศึกษา  และจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชากรที่ดีขึ้น  ท าให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพด้านต่าง ๆ  ขึ้น  ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอ  ที่จะด าเนินการปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบของเทศบาลได ้
  ดังนั้น อ าเภอบ้านไผ่  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอ าเภอบ้านไผ่ ในขณะนั้นได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล  มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว  รายงาน
เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2524  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอ าเภอบ้านไผ่และจัดเป็น “เทศบาลต าบลบ้านไผ่”  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่  98  ตอนที่  101  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2524   และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548  ได้ยกฐานะจากเทศบาลต าบล  เป็น
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546   ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล  รวม  
16.20  ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอ าเภอหลังเก่าเป็นอาคารส านักงานเทศบาล  
ซึ่งมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอ าเภอบ้านไผ่ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  ต่อมา  เมื่อวันที่  20 
พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการวางศิลาฤกษ์  ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่หลังใหม่  โดยนายบุญช่วย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  บนพ้ืนที่ดินเนื้อที่  10 ไร่ -  งาน  
35  ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่  ไปทางทิศเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งได้
ใช้เป็นส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จนถึงปัจจุบัน 
 
2.1  สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

(1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
ก. ที่ตั้งขนาดพื้นที่ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดระบบ  UTM  ประมาณ  

253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  ค่าพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนทีต่ าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่เขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาล
เมืองบ้านไผอ่ยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบขึ้นด้วยพื้นที่ในเขตการปกครอง 
 ของต าบล  3  ต าบล  ประกอบด้วย  ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านไผ่  และต าบลแคนเหนือ  มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  รวมเป็นร้อยละ  93.08  ส่วนต าบลแคนเหนือมีพ้ืนที่ 
1.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพ้ืนที่เขตการปกครอง
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ล าดับที่ ต าบล พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง 8.20 46.59 
2 บ้านไผ่ 8.20 46.59 
3 แคนเหนือ 1.20 6.82 

รวม 17.60 100 
   

ที่มา :  ผลจากการจัดท าโครงการระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. 2546  และ  
แผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

 

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

 

ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บ้านไผ่เก่า 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค์ 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสว่าง 1.12 6.36 
6 คุ้มจัดสรร 0.85 4.83 
7 ห้วยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปิด 0.79 4.49 

10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจ้าเงาะ 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 บ้านข่าพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจ้า 0.36 2.05 
19 สมประสงค ์ 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
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ล าดับ ชื่อชุมชน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมู่สี่พัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธิ์สวรรค์ 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

 

รวม 17.6 100 
 

ที่มา : ผลจากการส ารวจเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. 2546 
 
 

  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  สภาพดินปนทราย  ด้านทิศเหนือเป็นที่เนินสูง  ด้านทิศ
ใต้เป็นที่ราบลุ่ม  มีล าน้ า 2 สายไหลผ่านคือ  ล าน้ าห้วยทราย  ล าน้ าห้วยจิก  ซึ่งมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล  แหล่ง
เก็บกักน้ าประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ าหนองนาวัว  เป็นอ่างเก็บน้ าซึ่งกรมชลประทานสร้างขึ้น  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้ง
อ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ าบ้านนาโพธิ์เป็นอ่างเก็บน้ าที่กรมชลประทาน
สร้างขึ้นเช่นกัน  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ า  
“แก่งละว้า”  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ซึ่งการประปาส่วน
ภูมิภาคได้ใช้แหล่งน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งน้ าใช้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  เนื่องจากมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะ
ส าหรับที่จะท าไร่  ท านา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  บ้านเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแห่ง  เช่น  โรงงานมันส าปะหลัง  คลังสินค้าเพ่ือการเกษตร  โรงงาน
ยาสูบ  เป็นต้น 
 

ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 

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

 (2)  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแอ่งโคราชมีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้าน 
ทิศตะวันออก  และด้านทิศเหนือ  จึงท าให้พ้ืนที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ าระบายน้ าไม่ดี  มีแม่น้ าชีไหลผ่านเป็น
ล าน้ าแบ่งเขตระหว่างอ าเภอบ้านไผ่  และอ าเภอชนบท เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
150–300 เมตร  แผ่นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะ
เป็นทุ่งหญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 
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 (3)  สภาพภูมิอากาศ    แบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล 
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศ  แห้งแล้ง

มาก  โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม  ฝนที่ตก
มากในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ยผ่านเวียดนาม
เข้ามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากที่สุดในเดือน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่
หนาวมากที่สุด  คือเดือน ธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส 
 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
        1)   การบริหาร   

เทศบาล  เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่น
ขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องค์กรเทศบาล  ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และคณะผู้บริหารมีจ านวนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบัน  
ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ มกราคม  2557) 
 

 1. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ                  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
                2. นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
                  3. นายนิวัฒน์ ปลั่งศิร ิ                     รองนายกเทศมนตรี 
                  4. นายนริศ อินทรก าแหง            รองนายกเทศมนตรี 
                     5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายปรีชา มุกน าพร        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                   7. นางสาวปวริศา  โรจน์ภัทรภาษิต  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

                   สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่ง  4  ปี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่      
มีจ านวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
  

1. นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
2. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายจ าลอง  ทศทิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายส่งศักดิ์  เกยีรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายปัญญา  บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
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10.  นายค าพันธ์  สีดอนซ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11.  นายก าพล  ขันธ์ขวา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
12.  นายเกษม  ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
13.  นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
14.  นายผ่าน  ไทยรัก   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
15.  นางจงจิต  แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
16.  นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
17.  นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
18.  นายภาณุมาศ หล้ามณี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 

 
          2)  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองช่าง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. สถานธนานุบาล 

 
มีอัตราก าลังทั้งหมด  251 คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล  67  คน  ลูกจ้างประจ า  54  คน  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 49 คน  พนักงานจ้างทั่วไป  24 คน  พนักงานครูเทศบาล  52  คน  และเจ้าหน้าที่
สถานธนานุบาล  5  คน (ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2557) 
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 4) การให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  (1) ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 
2546  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   ตั้งอยู่  ณ  บริเวณชั้นล่างอาคารสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
บ้านไผ่  เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป   นักเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1.1) เพ่ือให้มีหนังสือ   วารสาร   บทความ  เอกสารทางด้านวิชาการ  ทางการบริหารด้าน 
ต่าง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 
 1.2) เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษา  หาความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ของทางราชการและ
ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา 

1.3) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  และเป็นศูนย ์
ข้อมูลของเทศบาลต่อไป เปิดให้บริการ  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  และเป็นโครงการต่อเนื่องใน
การที่จะพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
 

 (2) การบริการด้านการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็น
สถานที่บริการที่ให้บริการประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน
และยาส าหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะน าการวางแผนครอบครัว  การคุมก าเนิดและ
จ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  และการควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหนะน าโรคมา
สู่คนเช่น  สุนัขบ้า  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เป็นต้น  
 

 (3) การจัดการขยะมูลฝอย  ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ             
20–22 ตัน/วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 9 แห่งและเทศบาลต าบล 1 แห่ง ในเขต
อ าเภอบ้านไผ่ ที่น ามาก าจัดอีกประมาณ 10 ตัน/วัน  ซึ่งขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัดทั้งสิ้น  30–32 ตัน/วัน   

 เทศบาลฯ  มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน  8  คัน  ประกอบด้วย  รถขนขยะแบบอัดท้าย จ านวน  
5  คัน   แบบเปิดข้างเทท้าย   จ านวน 1  คัน  และแบบเปิดปิดอัพ  จ านวน  1  คัน  รถขอเกี่ยว  1  คัน        
 รถที่ใช้ในการปฏิบัติก าจัดขยะมูลฝอย  มีจ านวน  5  คัน  ประกอบด้วย  รถบรรทุกเทท้ายขนาด 
195 แรงม้า 1 คัน รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 145 แรงม้า 1 คัน รถแทรกเตอร์ดันตีนตะขาบ ขนาด 123 แรงม้า 
1 คัน  รถปิคอัพตรวจการ 1 คัน และเครื่องคัดแยกขยะ  1   เครื่อง 
 

             (4) ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะต่างๆ เช่น  งานทะเบียนราษฎร์  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ  และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ      
ซึ่งสถานทีต่ั้งของศูนย์บริการเทศบาลฯ  ได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณ ชั้นล่างของอาคารส านักงานเทศบาลฯ 
 

 (5)  การระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 
 ก.  การระบายน้ า   เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดสร้างท่อและรางระบายน้ า  เพ่ือช่วยใน
ระบบการระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  เป็นระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพ่ือลดการท่วมขังของน้ าเมื่อ
เวลาฝนตก  โดยที่ถนนเจนจบทิศมีท่อระบายน้ ายาวที่สุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมา
คือถนนสุขาภิบาล  2  ความยาวของท่อระบายน้ าในถนนนี้ยาว  3,070.97  เมตร   

 ข.  ระบบบ าบัดน้ าเสีย   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้งบประมาณสนับสนุนในด้านการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  5  
ล้านบาท  ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้งบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียตามผลการศึกษาและ
ออกแบบ  จ านวน 107 ล้านบาท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 
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 (6)  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณ  มีพนักงานดับเพลิงจ านวน  25  คน  แบ่งเป็น
พนักงานสามัญ  3  คน  ลูกจ้างประจ า 7 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  7  คน  พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน และ
มีรถยนต์ดับเพลิง  3  คัน  มีรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  2  คัน  มีรถยนต์บรรทุกน้ า  4  คัน  มีรถกระเช้า 1 คัน 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแม่ข่าย  2  เครื่อง 
วิทยุสื่อสารมือถือ 55 เครื่อง  น้ ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 140 เครื่อง ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อม
เครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด  หน้ากากกันควันพิษ 8 ชุด และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนจ านวน 351  คน 

 

 (7)  โรงฆ่าสัตว์   ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วเสร็จเมื่อ ปีงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับและพัฒนาการ
ให้บริการของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
 

 (8)  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณอาคาร
พาณิชย์หน้าตลาดเทศบาล 4  (เยื้อง ร.ส.พ.)  
 

            (9) บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการตามโครงการบริการอินเตอร์เน็ต  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความ
ต้องการ  สนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อหาความรู้ ศึกษาหาความรู้  ข้อมูลด้านต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต  โดย
เปิดให้บริการฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ศูนย์บริการร่วมส านักงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  และบริเวณห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 (10) สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

1. หมวดภาษีอากร (รายได้ที่จัดเก็บเอง) (รวม) 6,904,787.52  7,677,897.04 7913126.76 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,878,147.05  5,671,287.14 5853796.76 
ภาษีบ ารุงท้องที่    280,933.47  239,558.10 233016.00 
ภาษีป้าย 1,673,555.00  1,681,159.40 1753000.00 
อากรการฆ่าสัตว์     72,152.00  85,892.40 73314.00 
อากรรังนกนางแอ่น - - - 
ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ - - - 
ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน - - - 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต (รวม) 2,891,443.05  3,226,353.30 4345001.10 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์    122,838.00  148,164.00 127101.00 
ค่าธรรมเนียมประทับตราการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ - - - 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา     6,571.75  6,469.90 8972.50 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน           20.00  20.00 1560.00 
ค่าธรรมเนียมจอกรถจักรยานยนต์และรถยนต์ - - - 
ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร    29,220.30  12,164.40 41619.60 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย - 1,913,091.00 2552508.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล     55,000.00  55,000.00 55000.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร - - - 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน - - - 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพ่ือการโฆษณา - - - 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร     28,440.00  25,650.00 23430.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน     92,900.00  107,860.00 50070.00 
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน     22,080.00  16,530.00 25590.00 
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ - - - 
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.) - - - 
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - - - 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม - - - 
ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม - - - 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม - - - 
ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ - - - 
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ - - - 
ค่าธรรมเนียมการแพทย์       7,000.00  7,600.00 7470.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ - - - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     53,300.00  69,700.00 73000.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย - - - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการรักษาความสะอาด - - - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน - 28,780.00 - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข - - - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า - - - 
ค่าปรับการผิดสัญญา 12,393.00  46,164.00 592885.00 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ - - - 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร - - - 
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย - - - 
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - - - 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      2,560.00  1,880.00 2540.00 
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง      5,595.00  8,110.00 12945.00 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ   2475605.00  779170.00 770310.00 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   (รวม) 1,002,725.19  2,082,186.95 2698538.87 
ค่าเช่าที่ดิน - - - 
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่    512,420.00  1,423,575.00 1265430.00 
รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน - - - 
รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการ
พาณิชย์ - - - 
เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น - - - 
ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ าไทย - - - 
รายได้จากทรัพย์สินย์อ่ืนๆนอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น    490305.19  658611.95 1433108.87 
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์
(รวม)   774,338.41  949,901.42 1046082.31 
เงินช่วยเหลือจากการประปา - - - 
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล   774,338.41  949,901.42 1046082.31 
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ - - - 
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม - - - 
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ - - - 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (รวม) 1,244,428.00  999,043.00 1185960.00 
ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ - - - 
ค่าขายเศษของ - - - 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ - - - 
ค่าขายแบบแปลน 1,029,300.00  565,100.00 203,500.00 
ค่าเขียนแบบแปลน - - - 
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง     25,618.00  29,333.00 27,493.00 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร - - - 
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด - - - 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆนอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น    189,510.00  313,610.00 954,967.00 
6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ 
อปท.(รวม) 

 
77,537,277.15  85,167,923.37 95,507,677.26 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
5% (อบจ.) - - - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 11,413,669.86  12,813,044.33 13,798,842.24 

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

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

ภาษีสุรา   4,596,272.32  4,962,491.94 5,009,665.82 
ภาษีสรรพสามิต 11,077,731.49  8,917,454.85 10,945,382.41 
ภาษีการพนัน - - - 
ภาษียาสูบ - - - 
อากรประมง - - - 
ค่าภาคหลวงไม้ - - - 
ค่าภาคหลวงแร่        45,799.70  163,929.96 116,323.85 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   1,147,864.24  1,566,397.92 1,820,958.90 
รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ - - - 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล - - - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  3,197,335.00  6,042,919.00 6,287,409.00 
ค่าธรรมเนียมสนามบิน - - - 
ภาษีจัดสรรอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น - - - 

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

 ปี  2554   ปี  2555  ปี  2556  
7.  หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้ อปท.    6,728,242.00  34,248,122.00 50,131,012.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป   36,728,242.00  34,248,122.00 50,131,012.00 
เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆนอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น - - - 

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

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 
ปี 2555 ปี 2556 

     1.การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม        
ในการด าเนินงาน 

7 8 

     2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่      
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

33 35 

     3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 43 69 
     4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน    
ในทุกระบบ และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียน      
ในเขตเทศบาล 

17 30 

     5.การแก้ไขปัญหาความยากจน 13 10 
     6.การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 12 8 
     7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 41 48 

รวม 166 208 
 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก าหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์จะต้องเป็นการก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนพัฒนาสามปี  จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  ผังเมืองรวม  
แผนชุมชน  และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

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



 
 
 
 
 

บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

พ.ศ.2558-2562 
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บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. 2558-2562 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  

(ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์) 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) มีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิ

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ด ีเกื้อกูล และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงานอยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศร”ี 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดไว้ว่า “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 
 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้าง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า จาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ 
6 ยุทธศาสตร์ คือ   

(1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม    
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน    
(3)  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน    
(4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
(5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  
(6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีกรอบแนวทาง

เบื้องต้นดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่
ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่า
ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  ปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง 



3-3 
 

สร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 

 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  และเพ่ิม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 
 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด  
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
  (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ)  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลมุจังหวัด  
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยใูนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน  
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลมุ “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน มา 
จาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 
 

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา  
 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันส าปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)  
  เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป  จึงไดก าหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้  
  1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด  
   1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน  
   2) รอยละของจ านวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP  
   3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน  
   4) รอยละรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
   5) รอยละของประชาชนในกลุมจังหวัดที่มีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
   กลมุจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น  
ยุทธศาสตร ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การคา  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  
1) เปาประสงค  

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  
   1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตร  
และผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร  

2) ตัวช้ีวัด  
   2.1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP  
   2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน  
   2.3) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ ดังนี้  
   3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
   3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก  

   3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
1) เปาประสงค  

   1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด  
   1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 

1.3) เพ่ิมคุณภาพฝมือแรงงาน  
  2) ตัวช้ีวัด  

2.1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด  
2.2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด  
2.3) รอยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด  
2.4) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของแรงงานที่ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ  

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  
   3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน  
   3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  
ดานอุสาหกรรม  
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   3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
   3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผูประกอบการ  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวกลมุจังหวัด  
  1) เปาประสงค  

1.1) รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  

2) ตัวช้ีวัด  
   2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว  
   2.2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
   2.3) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการจ าหนายผลิตภัณฑ OTOP  
  3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  

3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ  
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว  

  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การเตรียมความพรอมกลมุจังหวัดเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1) เปาประสงค  
   1.1) บุคลากรกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสู AEC  
  2) ตัวช้ีวัด 

2.1) จ านวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตรกลมุจังหวัด 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561)  
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกนก าหนดวิสัยทัศนการพัฒนา ไววา  
 

“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลมุน้ าโขง” 
 

พันธกิจ    
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข  
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง (GMS) ทั้งดานเศรษฐกิจการ  คมนาคม และ 
    ทรัพยากรมนุษย เพ่ือมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียน  

 เปาประสงค  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม  
3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสราง  ความเขมแข็งในการบริหาร 
    จัดการอยางยั่งยืน  
4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุม ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง  
    และอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
4. การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง  

       และอาเซียน  
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

  
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมลูคาเพ่ิมใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเที่ยว  
แผนงาน  1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

2. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว 
3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง  

กลยุทธที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน  1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธที่ 3  สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  
แผนงาน  1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  

2. แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค  
กลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส  
แผนงาน  1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  
กลยุทธที่ 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข  
แผนงาน  1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน  

กลยุทธที่ 4 อนุรักษ สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
แผนงาน  1. แผนงานอนุรักษ สืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
กลยุทธที่ 1 อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก 

ปาอยางยั่งยืน 
แผนงาน  1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
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กลยุทธที่ 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม  
แผนงาน  1 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีสวนรวม  
กลยุทธที่ 3 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
แผนงาน  1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าตนทุน และเพ่ิมพ้ืนที่ชุมน้ า  

2 แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ าใหมีคุณภาพ  
กลยุทธที่ 4 สรางสังคม และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
แผนงาน 1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
กลยุทธที่ 1  สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน  1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและด ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  

2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายใน  
แผนงาน  1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

2 แผนงานเสริมสรางภูมิคมุกันและความพรอมเผชิญปญหาความมั่นคง  
3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี  

กลยุทธที่ 3 ปองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
แผนงาน  
   1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธที ่4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน  
แผนงาน  1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง  

2 แผนงานขับขี่ปลอดภัย  
3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลส าคัญ  

กลยุทธที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง  

2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ าทวมและภัยแลง  
3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาค       
ลุมน้ าโขงและอาเซียน  
กลยุทธที่ 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมน้ าโขง  

     และอาเซียน  
แผนงาน  1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง  

2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส  
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ าโขงและนานาชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพิ่มศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเที่ยว  
3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน  
4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม 
แผนงาน   1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
   2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและ  
 ประเมินผล  
   3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและอ านวยความเปนธรรม  
กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน  1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธที่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน  1 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน  
ประจ าป 2558 -2560 
 

วิสัยทัศน  
“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศนอยางสมดุล เทาเทียม และย่ังยืน” 

  

พันธกิจ  
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
3. สรางภูมิคมุกันใหกับคนและสังคมใหรเูทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล  
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ  

และการทองเที่ยว  
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของทองถิ่นใหคงอยู สงเสริมการทองเที่ยวของ

ชุมชนที่เปนเอกลักษณทองถิ่น  
  

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  
  ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม ประกอบดวย 8 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม  
  1.2 พัฒนา สงเสริม และ สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดับ  
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  1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  1.4 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน  
  1.5 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีทั้งรางกายและจิตใจอยางทั่วถึง  
  1.6 พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
  1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และ
สมุนไพร  
  1.8 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพื่อออกก าลังกาย  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  2.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ โดยมี
การวางผังเมือง การปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม  
  2.2 พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน  
  2.3 การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและการพักผอนหยอนใจ  
  2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  
  2.5 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
  2.6 สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  3.1 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชน  
  3.2 สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา  
  3.3 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในการประกอบ
อาชีพ 

3.4 พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
  3.5 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได  
  3.6 พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้  
  4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวด ลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน  
  4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ าล าธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ  
  4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ าแหลงน้ าใตดินและการบริหารจัดการน้ าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม  
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
  4.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถิ่น  
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 ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 นั้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้เรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพ่ือจะแจ้งกับประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ตลอดถึงผู้น าชุมชนและประธานชุมชนทุกท่านได้รับทราบว่าในการเข้ามาท าหน้าที่บริหารงานของกระผมและทีม
บริหารเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน  ซึ่งประกอบด้วย  

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

 การเข้ามาบริหารงานในครั้งนี้เป็นการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ และด้านการ
บริหารงานส าหรับให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความพร้อม  กล่าวได้ว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจ ความตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกัน
ดีว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community 
: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน 
 รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประชาคม
อาเซียนดังกล่าว  ดังนั้น  เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว
ให้มีความพร้อมทุกด้าน  อาทิ  การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปิดโอกาสทางการศึกษา  การอนุรักษ์และ
การตระหนักในการใช้ทรัพยากร  การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาสิทธิ
และความยุติธรรมในสังคม  รวมถึงการรักษาและการเผยแพร่เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอาเซียน ฯลฯ  เป็น
ต้น 
 กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีความพร้อม
และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และสามารถท าให้ชุมชนและประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมี
ความสุขทั้งกาย  ใจ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่จะได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้
ประกาศไว้ในการรณรงค์เลือกตั้งที่ผ่านมา  โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ให้ได้จริงตามที่กล่าวไว้  บัดนี้  กระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะน าเสนอนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชุมชน  พ่ีน้องชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ทุกท่าน  ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานของกระผมในโอกาสต่อไปตามล าดับ   
ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน   องค์กรภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชาชน 
  1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)   โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  6  ประการ 
ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความ
คุ้มค่ามาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ  
ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ  
ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
  1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดยจะให้
ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที ่
  1.4 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจร  ทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง  สะดวก  รวดเร็ว  
 

 2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่  ถนน  รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มี
มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความ
คิดเห็นและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมใน
การรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพ่ือไว้เก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบ
ป้ายร้านค้าย่านชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
  2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการ
สร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่ม
อาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยการ
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหา
สังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงท ี
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน  สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและสถานที่ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วย
ความรวดเร็ว 
 

 4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่  ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
  4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้  รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร  การรับเรื่องราวร้องทุกข์  ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น 
  4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของ
บุคลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
เชื่อมโยงระหว่างบ้าน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน  ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
  4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
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  4.5 ท านุบ ารุงศาสนา  วัดวาอาราม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละ
แห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอิสาน  โดยจะ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  ท านุบ ารุงโบราณสถานต่าง ๆ  
  4.6 ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสู่ลูกหลาน 
 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและ
เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้า
และบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมี
รายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้  
  5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตร
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลาย
ของการให้บริการมากข้ึน ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ  ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุ งวิธีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้าง
แรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การ
ช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  6.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
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  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วย
กฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี  
 

 นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามที่กระผมได้แถลงมา  ทั้งหมด  6 ด้าน นั้น 
กระผมและคณะผู้บริหารได้วางแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานสภาพความเป็นจริงของปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่สามารถจะแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความเจริญมากขึ้นจาก
ปัจจุบัน กระผมขอให้ค ามั่นว่าจะเร่งด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ให้เกิดผลส าเร็จโดยจะจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  คุ้มค่าในการด าเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เป็นธรรม จะให้ความส าคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน  เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดกับ
ชุมชน  เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์การ
พัฒนาที่ได้กล่าวไว้  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพ่ือพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน
และภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไป
ตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 6 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่
จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้
โดยไม่ล าบากนัก  ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ  ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพ่ีน้องประชาชน เป็นต้น 
 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กล่าวคือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ของเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา      เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สั งคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความอยู่ดี  ผู้คนมีความสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรา      และในโอกาสนี้
กระผมและทีมเพ่ือบ้านเกิดเมืองนอน  ขอท างานเพ่ือสานต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจชุมชน  เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้  คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”  
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาปละความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ปัญหาการระบายน้ า   ระบบการระบายน้ าและการวางท่อระบายน้ าของเทศบาลยังไม่ได้

มาตรฐาน  เกิดปัญหาการระบายน้ าไม่ทัน  เมื่อฝนตกในช่วงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของท่อระบายน้ า
โดยทั่วไป  ในการก่อสร้างถนนของเทศบาลบางแห่งระดับของถนนและท่อระบายน้ าสูงกว่าระดับของพ้ืนดิน
โดยทั่วไปของประชาชนที่ใช้ปลูกบ้านเรือน  ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถระบายน้ าออกจาก
บ้านเรือนได้  ท าให้เกดิน้ าท่วมขัง ซึ่งสภาพดังกล่าวของถนนได้กลายเป็นท านบและฝายกั้นน้ าซึ่งเป็น   สาเหตุท าให้
น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะการก่อสร้างระบบระบายน้ ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ 

  ปัญหาถนนและท่อระบายน้ า ผิวจราจร ไม่ได้มาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยทั่วไปมีสภาพของ
ถนนตามซอยต่าง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไม่สะดวกในการสัญจรไป – มา  และส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า  ถนน
บางสายผิวการจราจรขุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ และบางแห่งมีสภาพเป็นถนนลูกรังและดินทราย การเชื่อมต่อของท่อ
ระบายน้ ายังไม่สมบูรณ์  เพราะถนนบางสายมีท่อระบายน้ า  บางสายไม่มีท่อระบายน้ า  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน เพราะการระบายน้ าและการไหลเวียนของน้ าไม่สะดวก และมีการอุดตันของท่อระบายน้ า   ท่อระบายน้ า
ไม่ได้มาตรฐานและช ารุดเสียหาย 

 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ไม่ทั่วถึง  ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอตามถนน ตรอก  ซอย บางแห่งจะมืดมากและมีก่ิงโคมไฟที่ช ารุดเสียหาย ยังไม่ได้
รับการแก้ไขซ่อมแซม  ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ   ในปัจจุบันการให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลยังไม่ทั่วถึง  
ยังมีบางส่วนของชุมชนยังไม่มีน้ าประปาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในช่วงฤดูร้อนจะเดือดร้อนมาก  เพราะขาดแคลน
น้ า  เช่น  ชุมชนสมประสงค์พัฒนา  ชุมชนจัดสรร 

  ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตเทศบาล   เนื่องจากในช่วงหน้าฝนได้มีปริมาณน้ ามาก  การ
ต้ืนเขินของล าห้วย  หนอง  บึง  ต่าง ๆ ท าให้เกิดการระบายน้ าไม่ได้สะดวกและท าให้ปริมาณน้ าแห้งขอดอย่าง
รวดเร็วหลังน้ าลด  ท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  

 
2. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปัญหาเรื่องถังขยะไม่เพียงพอ  มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่  เพราะไม่มีถังขยะ  ประชาชนได้น าขยะ

มากองตามพ้ืนดินท าให้เศษขยะปลิวกระจายทั่วไป ถังขยะที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีขนาดเล็ก   
ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะในแต่ละวัน  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ขยะล้นถังมากองที่พ้ืนดิน  ท าให้ขยะปลิวกระจายเต็ม
พ้ืนดินและสกปรก 

  ปัญหาเรื่องขยะตกค้าง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ บางส่วนรถ
ขยะเข้าไปไม่ได้  ท าให้มีขยะตกค้าง  บางแห่งรถเก็บของเทศบาล ไม่เข้าไปเก็บทุกวัน ท าให้ขยะล้นถัง หล่นลงตาม
พ้ืน ในขณะท างานเก็บขยะเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาล ไม่เก็บขยะที่หล่นอยู่ตามพ้ืนดินให้หมด 
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               ปัญหาการขาดจิตส านึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบการยังขาดจิตส านึกในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะ การระบายน้ าเสียลงสู่ล าห้วยสาธารณะ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

  ปัญหาการระบายน้ าเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย ส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า การระบาย
น้ าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ตามร่องระบายน้ าที่เป็นดิน ซึ่งท าให้การระบายน้ าไม่ดีเท่าที่ควร    น้ าเสียจาก
บ้านเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซึ่งถ้าน้ าเสียดังกล่าวไม่สามารถระบายได้ จะท าให้เกิดน้ าขังและเป็นน้ าเสีย เน่า และ
ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก 

 ปัญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการท าอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายประเภท
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นปัญหาด้านมลภาวะ เช่น การท าฟาร์มสุกร โรงงานแป้งมัน โรงสีข้าว โรงงาน
ท าปลาร้า ปลาทู และโรงงานท าผลไม้ดอง โรงงานท าขนมจีน โรงงานเหล่านี้จะปล่อยน้ าเสียลงสู่ล ารางระบายน้ า
สาธารณะ ท าให้น้ าเสียและมีกลิ่นเหม็น 

 
             3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ   มีประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ จ านวนมากที่รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพยังมีผู้ว่างงาน และการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชนเหล่านี้  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการ
ของกลุ่มอาชีพ ไม่มีประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มไม่มีความเข็มแข็งอย่างเพียงพอ ขาดความโปร่งใสและความสามัคคี 
ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ได้จากการผลิตของชุมชนหรือสินค้าOTOP  หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสมได้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางส่วนไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ท าให้มีปัญหาด้านการตลาด และแรงงาน
มีปัญหาในตลาดการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  เนื่องจากแรงงานขาดฝีมือและทักษะ 
  ปัญหาขาดกองทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน ว่างงาน จึงมีความต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุน    เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสหรือมีปัญหา แต่ขาดแหล่งเงินที่จะขอรับการสนับสนุน เพ่ือเอามาจัดตั้งกองทุน เช่น 
กองทุนส่งเสริมอาชีพ กองทุนเพ่ือการกู้ยืม ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

   ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญการกระจายรายได้
ให้กับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ของ     ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สร้างรายได้ท่ีมีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอ่ืน ๆ ที่เกิดมามากมาย   เช่น   กองทุนออมทรัพย์ 
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนส่งเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะห์ชุมชนกองทุนบ้านมั่นคง ซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นมา
จากการรวมตัวของคนในชุมชน แล้วตั้งเป็นเงินกองทุนหรือกองทุนที่มีหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้การสนับสนุน เมื่อมีการ
จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ขึ้นมาและการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  ขึ้นมาบริหารกองทุน ซึ่งปัญหาที่พบคือการขาด
ความรู้ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ด้านการบัญชี ด้านการแนะน าส่งเสริมอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสม เกิดทักษะและความรู้ของประชาชน ในการให้เงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอ่ืน ๆ เกิดการ
คอรัปชั่น ขาดความสามัคคีที่ส่งผลให้การบริหารเงินกองทุน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส  มีการน าเงินกองทุนไปใช้
อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นค าขอไว้ และกิจกร รมที่
ลงทุนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่คิดเฉพาะการ
เป็นผู้รับเงินจากกองทุนเพียงฝ่ายเดียว โดยคิดว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลา ขาด
จิตส านึกในการใช้เงินกองทุนอย่าง 
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ถูกต้อง ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย์ ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพ่ึงพาตนเองที่พอเพียง เหมาะสม 
บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปัญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เช่น ปัญหาด้านการช าระหนี้คืน
เงินกองทุน ปัญหาการว่างงาน การขาดอาชีพและรายได้ในโครงการนี้ เมื่อการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึง
ส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างแน่นอนในอนาคต 
 

4. ด้านการพัฒนาสังคม 
  ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลังกาย  ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา ส าหรับการ
ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆปัจจุบันภายในเขต
เทศบาลมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นในหมู่เยาวชนที่ต้องการสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือลดปัญหาการมั่ว
สุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ที่ดินภายในเขตเทศบาลที่
เหมาะสมส าหรับก่อสร้างสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก 

  ปัญหาประชาชนที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ  ไม่มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเองใช้พื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะบางแห่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว สร้างปัญหา
ในการจัดระเบียบชุมชนขาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปัญหาการให้บริการด้านต่าง ๆ  อาทิ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาด้านสาธารณสุขเป็นต้น ซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจนและการอพยพ
เข้ามาหางานท าในพ้ืนที่เขตเมือง 
  ปัญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน  สังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและค่านิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ท าให้หันมานิยมทางด้านวัตถุมาก
ขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใช้อย่างแพร่หลาย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการอบรมและสร้าง
จิตส านึกในการตระหนักถึงความเป็นคนไทย  ค่านิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรมสังคมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย โดยขาดมาตรการการป้องกันที่เข็มแข็ง  การปรับเปลี่ยนเพ่ือเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ หรือโลกไร้
พรมแดน เยาวชนบางส่วนต้องออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

   ปัญหายาเสพติด   ได้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งผู้ติดยา
เสพติดและผู้ขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ตกต่ าลง การขาดจิตส านึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปัญหาการว่างงาน ค่านิยม ประชาชนยากจนลง หารายได้
ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่ประชาชนบาง
กลุ่มท าเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่งปัญหาด้านนี้ยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ว่างใจ ประชาชน
โดยทั่วไปหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะต้องเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามกันต่อไป และสร้างจิตส านึกให้ได้ผล 
ส่วนสาเหตุของปัญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัว ที่ท างาน เพ่ือนชักจูง ผู้ค้ายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ 
หาทางออกไม่ได้เลยหันมาพึ่งยาเสพติด 

   ปัญหาไข้เลือดออก   เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่การป้องกันไม่ให้มียุงลายไม่สามารถท า
ได้ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ าขัง กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและยุงชนิดต่าง ๆ ด้วย บ้านเรือนของประชาชน
ไม่มิดชิด ยุงสามารถเข้าไปในบ้านเรือนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ มักเกิดจากมีน้ าขัง
ตามแหล่งต่าง ๆ ท าให้ยุงลายขยายจ านวนได้อย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายแก่ประชาชน ขาดการป้องกันอย่างถูกวิธี 
เช่น การท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงและการพ่นยาฆ่ายุง 
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 ปัญหาการขาดสถานที่อ่านหนังสือของชุมชน  ตามชุมชนต่าง ๆ ไม่มีแหล่งความรู้ที่จะได้รับ
ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ และด้านต่าง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เป็นศูนย์รวมของประชาชน เพ่ือใช้ในการพบปะ
สังสรร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การอ่านหนังสือพิมพ์ และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ของทางราชการ การขาด
งบประมาณจากหน่วยงานในการสนับสนุนในการก่อสร้างศาลากลางชุมชน 
         ปัญหาด้านการศึกษา   ประชาชนบางส่วนตามชุมชนต่าง ๆ มีการศึกษาน้อยและไม่นิยมส่งบุตร
หลานให้มีการศึกษาสูงขึ้น เพราะยากจนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานให้มีการศึกษาในระดับสูงได้ 
ประชาชนที่มีการศึกษาน้อย ท าให้หางานท ายาก ขาดประสบการณ์ ความรู้และขาดทักษะฝีมือในการท างาน ขาด
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ล าบากทั้งต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการเดินทางมา
เรียน และรับ-ส่งบุตรหลาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการไม่เห็นความจ าเป็นด้านการศึกษา ท าให้บ้านเมืองขาดการ
พัฒนาที่ถูกต้อง ความยากจนและการว่างงาน ทัศนคติและค่านิยมของแต่ละครอบครัว การขาดแรงจูงใจด้าน
การศึกษา ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมในการเพ่ิมพูนความรู้และการพัฒนาฝีมือทักษะที่มีคุณภาพในการท างาน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

           ปัญหาประชาชนขาดการดูแลด้านการควบคุมการก่อสร้าง   ประชาชนขาดความเข้าใจใน
ระเบียบของทางราชการ โดยจะท าการต่อเติมอาคารบ้านเรือนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตของทางราชการ ในการ
ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติม รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างและเป็นสาเหตุในการสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญให้กับบ้านข้างเคียง และไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากหน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์  
ให้กับประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคารการขาดความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชน 
 

5. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
          ปัญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ทั้ง  26  ชุมชน ได้มีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วม และ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่ชุมชนมีปัญหาด้านการขาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการท างาน เช่น 
เครื่องใช้ส านักงาน  ศาลาอเนกประสงค์  ที่ท าการชุมชน หอกระจายข่าว และค่าตอบแทนในการท างาน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระเบียบฯ 

           ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตามชุมชนต่าง ๆ จะมีการลักขโมย การงัดแงะ  
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเฝ้าระวังทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม ส่วนมากจะมาจากกลุ่มผู้ติดยาเสพ
ติด และมีการเล่นการพนันตามชุมชนต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพในเวลากลางคืนซึ่งปัญหา
นี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป การมั่วสุมเล่นการพนัน ความยากจน และการ
ว่างงานท าให้เกิดความอดยากและไม่มีเงินในการประทังชีวิต 
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ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                ด้านคมนาคม 

                    โอกาส   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์สายส าคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผ่านตัว
เมือง และเป็นเส้นทางมีความสะดวกในการขับขี่ เนื่องจากจากเป็นถนนเมน ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ขอนแก่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นเส้นทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพด้านการเป็น
ศูนย์กลางการค้า การบริการ การส่งออก และการขนส่งของจังหวัดได้  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ สามารถ
เชื่อมโยงกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก  เช่น  ถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอบ้านไผ่ และ
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองค่อนข้างสูง ท าให้ประชาชนเกิดความ
ต้องการด้านคมนาคมมากขึ้น และอยู่ไม่ห่างจากสนามบินจังหวัดขอนแก่นจนเกินไป 

                 ข้อจ ากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีข้อจ ากัดด้านผังเมือง และชุมชนที่อยู่อาศัย   งบประมาณและอัตราก าลังมีไม่เพียงพอ  ถนน
ช ารุดบ่อย ต้องมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เป็นประจ า   ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่รักษากฎจราจร ขาดวินัยในการขับขี่
ยานพาหนะ 

                 ด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   

                   โอกาส  ปริมาณความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชน ที่
รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอ าเภอ  คือ  ส านักงานการประปา  ส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบางพ้ืนที่ 

 ข้อจ ากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีขั้นตอนการด าเนินการ
ล่าช้าเนื่องจาก  เป็นบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และมีหลายหน่วยงานด าเนินการยังมีปัญหาด้านการ
ประสานงานและการวางแผนร่วมกันของหน่วยงาน  ประชาชนบางส่วนยังไม่มีน้ าประปาใช้  การให้บริการไม่สะดวก  
และไม่สอดคล้อง กับความต้องการเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนไม่ทันท่วงที  ขาดแคลนแหล่งน้ าผิวดินส าหรับน้ าดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ าประปาเพราะในบางฤดู
แหล่งน้ าดิบที่มีน้ าจะลดลงมากและเหลือน้อย ไม่เพียงพอต่อระบบการผลิต ท าให้การบริการไม่สม่ าเสมอ 

                  ด้านการสื่อสารคมนาคม 

 โอกาส  มีบริษัทที่ด าเนินเกี่ยวกับระบบการสื่อสารเช่น บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จ ากัด มหาชน 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน  ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของภาคเอกชน
เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งการขยายบริการของภาครัฐ  อ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การสื่อสารมีความพร้อม 

 ข้อจ ากัด  ความไม่คล่องตัวในการให้บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนมีน้อยไม่ครอบคลุม  ท าให้ประชาชนเดือดร้อน  ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  การสื่อสารและการ
โทรคมนาคมของประเทศ มีข้อจ ากัด  เช่น  ข้อจ ากัดในเรื่องคู่สาย และสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม  อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการราคาแพง  การท าลายทรัพย์สินของกลุ่มคนร้าย เช่น  ท าลายตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
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ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โอกาส  มีแหล่งน้ าเพื่อการกักเก็บน้ า และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ าจืด คือ หนองงิ้ว  สระ
สวรรค์  หนองลุมพุก  เป็นต้น  และแหล่งน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปา  คือ  แก่งละว้า  มีแหล่งน้ าชลประทานที่ส าคัญ  
คือ  อ่างเก็บน้ าชลประทาน หรือ แก่งละว้า  ฝายหนองนาวัว 
                  ข้อจ ากัด   ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แท้จริงลดลง  ดินเป็นดินร่วนปน
ทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  ท าให้การเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร และขาดความรู้ค วามเข้าใจที่จะน า
หลักวิชาการด้านการเกษตรมาพัฒนา 
                สิ่งแวดล้อม 
  โอกาส  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีจิตส านึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น  และมีการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีไม่มาก  มีการวางแผน
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เพ่ือป้องกันและบ าบัดฟ้ืนฟู แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งได้รับการสนับสนุน
ด้านเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  มีความร่วมมือในการด าเนินการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ 
อบต.ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น   ยังมีพ้ืนที่เพียงพอในการรองรับปัญหาด้านขยะและแหล่งรองรับการพัฒนา
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ข้อจ ากัด  ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  การจัดระเบียบ
ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ท ายากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การลงโทษ
ผู้กระท าความผิดด้านสิ่งแวดล้อมไม่เด็ดขาด  การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาก ทั้ง
ด้านการปฏิบัติทั้งด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขาดแคลนบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือจากผู้ประกอบการมีน้อย ในการแก้ไขปัญหาและผู้ประกอบการขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
                      โอกาส   มีการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภาครัฐมากขึ้น ด้านการ
แปรรูปสินค้าเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  และการทอผ้าไหม  โรงงานยาสูบ  และสินค้าของที่ระลึกประเภทอาหาร  
ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน  การขนส่งสินค้า และถ่ายเทสินค้าได้ทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต์  ปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
ขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   
                     ข้อจ ากัด   การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่าง ๆ ยังไม่ดี มีปัญหาด้านคุณภาพและการตลาดรองรับ 
ขายสินค้าไม่ได้ขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ เกิดปัญหาด้านการบริหารขาดความเป็น
ธรรมและโปร่งใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการส่วนมากเป็นนักลงทุนในท้องถิ่น  
อัตราการขยายตัวจึงไม่สูงมากนัก  รายได้เฉลี่ยของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง  เศรษฐกิจระดับชุมชน  หรือการพัฒนาสินค้า  1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ ยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย 
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                การเกษตรกรรม   
                     โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะเป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็น
หลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และอ้อย ประชาชนยังมีการบริโภคสินค้าด้าน
การเกษตร  และสัตว์เลี้ยงเป็นส าคัญ   มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และการประมง  จ านวน  5  แห่ง  คือ  หนองงิ้ว  
สระสวรรค์  หนองลุมพุก  อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถ้าได้รับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บ
กักน้ าให้ดีจะท าให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได้ 
                   ข้อจ ากัด   พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปร
ผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอน  ไม่ต่อเนื่อง   
มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ าท าให้การเกษตร
ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐ
ซ่ึงมีนักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถใช้น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ า
ได ้
 เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ  ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในการผลิต  เนื่องจากส่วน
ใหญ่เกษตรกรยากจน  ใช้วิธีการผลิตแบบเดิม ท าให้การผลการผลิตต่ า  คุณภาพไม่ดี  ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่คุ้มกับการ
ลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง  คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภทอ่ืนแทน  เนื่องจากรายได้
ดีกว่า  และจะกลับมาท าการเกษตรเฉพาะในช่วงฤดูการท าการเกษตรเท่านั้น  เกิดความไม่แน่นอนมีการเคลื่อนย้าย
บ่อย 
 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อย  ขาดการรวมกลุ่มท าให้แต่ละราย 
มีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ล าบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพของการผลิต  ความไม่แน่นอน
ของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขา
ภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรในภาคเกษตรบางส่วนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  ท าการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม  รวมทั้ง
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกู้ยืม
เพ่ือการลงทุน 
 

                  การอุตสาหกรรม 
 โอกาส   อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ยังสามารถเข้าไปส่งเสริม 
และพัฒนาได้  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไม่ขาดแคลน  มีแรงงานจ านวนมาก และ
ค่าจ้างไม่แพง  การคมนาคมที่สามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟ  ที่ดินเพ่ือใช้เป็น
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไม่แพงจนเกินไป  มีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนที่ 
 ข้อจ ากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน  และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน แรงงาน
มีคุณภาพต่ าในด้านทักษะฝีมือ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย  การเคลื่อนย้ายสูง  ขาดแคลนนักลงทุนรายใหม่  
บทบาทการเมืองระดับชาติ  การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเท่าท่ีควรได้   
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                  การพาณิชยกรรม / การค้า 
 โอกาส  เป็นแหล่งรวมความต้องการและการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการในระดับอ าเภอ  การ
คมนาคมมีความสะดวก  ทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีแหล่งเงินทุนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะของภาครัฐ  เช่น  ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม/การค้าส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะของการขายปลีก ย่อย   
                  ข้อจ ากัด   ตลาดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ายังไม่มี ไม่มีคลังสินค้าหรือศูนย์รวมสินค้า 
ประชาชนในภาคชนบทมีอ านาจการซื้อต่ า  แหล่งเงินทุนยังมีข้อจ ากัดในการปล่อยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  ขาด
ตลาดรองรับสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรในพ้ืนที่   
 

                  การท่องเที่ยว 
 โอกาส  มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสนวนวารี  เป็นต้น  มีสินค้าของที่ระลึก  ประเภทอาหาร  คือ  
กุนเชียง  และผ้าไหม  การคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อ่ืนๆ ได้ มีเทศกาลท่องเที่ยวงาน
ประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  งานประเพณีลอยกระทง   
 ข้อจ ากัด  ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง  ขาดศูนย์ให้บริการแนะน าการ
ท่องเที่ยวระดับอ าเภอ  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่ได้รับการบูรณะและฟ้ืนฟู  ขาดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
น่าสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่ า 
 
ด้านสังคม 
                  ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมชนบทอยู่มาก  จะมีความเกื้อกูล  รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากรในวัย
แรงงานมาก และสามารถท างานได้เฉพาะในงานที่มีการใช้เทคโนโลยีต่ าเป็นส่วนมาก เพราะขาดฝีมือและทักษะ   
จ านวนประชากรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยู่ตามแนว
เส้นทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์   ชุมชนมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนรวมในการสร้างอาชีพและ
รายได้   
 ข้อจ ากัด  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูง
แรงงานมีความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม     มีการ
เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และยังมีการใช้แรงงานเด็ก  อาชีพในท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรวัยแรงงาน  การด าเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการพัฒนาช้า 
 
ด้านการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพ  เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยาบริการ             เฉลิมพระ
เกียรติ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพร้อมสูงทั้ งด้านบุคลากร/อุปกรณ์การศึกษา  
ประชาชนมีความต้องการในการศึกษามากข้ึน ทั้งในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ  
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 ข้อจ ากัด  อัตราการเรียนต่อในระดับภาคบังคับ 12 ปี ยังมีปัญหา รวมทั้งในระดับที่สูงขี้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ า  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงต่อ
นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ปี  ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน ให้ได้รับ
การศึกษาต่อ และมีค่านิยมส่งบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ออกไปใช้แรงงานแทน  นักเรียน  นักศึกษา  
บางส่วนมีปัญหาในระหว่างเรียน ท าให้ไม่สามารถอยู่ในระบบการเรียนได้ 
 
ด้านการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล ยังมี
ความต้องการจ านวนมาก  ความต้องการในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค  การอนามัยแม่และ
เด็ก  ยังมีความต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ยังมีอัตราการ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย  จากปัญหามลพิษของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อย  ยัง
ต้องการทั้งการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกว่าภาคเอกชนเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า  สามารถใช้ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และต้องการแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นได้ 
 ข้อจ ากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไม่เพียงพอ  ภาคเอกชนมีการ
ให้บริการในราคาแพง    
 
ด้านการเมืองการบริหาร 
                 นโยบายของรัฐ 
 โอกาส  เป็นอ าเภอที่ตั้งของจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ทั้งทางด้าน
การคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนย์กลางการเงิน การบริการ การค้า การลงทุน แหล่งรวมสถาบัน การศึกษา  ศูนย์กลาง
การประชุมสัมมนา ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ราชการ แหล่งวัตถุดิบ นโยบายการ
เปิดประตูสู่อินโดจีนผลของการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการพัฒนาอ าเภอบ้านไผ่ด้วย เช่น  โครงการขยาย
ช่องทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เป็นเส้นทางที่พาดผ่านอ าเภอบ้านไผ่  โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ทั้งประเทศ  
ซึ่งเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวเป็นเส้นทางพาดผ่านอ าเภอบ้านไผ่  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งอ าเภอบ้านไผ่ มีสินค้าหลายอย่างที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อไปได้   
 ข้อจ ากัด   การแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติยังไม่ปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน และต่อเนื่อง การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือผลักดันไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร ข้าราชการขาด
ความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ  กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ยังเป็นข้อจ ากัดต่อ
ด าเนินงานเพื่อการสนองต่อในระดับนโยบาย  การถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจมาสู่ท้องถ่ิน ขาดความ 
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่จะถูกถ่ายโอนไม่ให้ความร่วมมือ  ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นด้านการศึกษา นัก
ลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยู่ในอัตราต่ า เพราะขาดสิ่งดึงดูดใจในการลงทุน  การประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมเพ่ือท าความเข้าใจต่อนโยบายของประชาชนน้อย ท าให้ประชาชนขาดความเข้าใจในระดับนโยบาย  และการ
แปลงนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ 
                   ด้านการเมือง 
                  โอกาส   การกระจายอ านาจมาสู่ท้องถิ่น  ท าให้ท้องถิ่นมีภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าที่
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น ความส าคัญในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้นตามล าดับ นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ มีเจตนาแนวแน่ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตน 
ระดบัความขัดแย้งทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะที่สามารถประนีประนอมได้  
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กลุ่มผลประโยชน์ เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นมากกว่าต่างถิ่น ประชาชนเริ่มตื่นตัวด้านการเมืองสูงขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 ข้อจ ากัด  การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนของนักการเมืองท้องถิ่น จะเน้นเฉพาะในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปัญหาของการ
พัฒนาในภาพรวม ระดับ อ าเภอ และ จังหวัด ระดับชาติลดลง  มีการเมืองระดับชาติ เข้ามาแทรกแซงระบบ
การเมืองท้องถิ่น ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการผูกขาดของ
กลุ่มผลประโยชน์  ความไม่โปร่งใส ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นและขาดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นเอง 
 

                   ด้านโครงสร้างการบริหารของเทศบาล 
จุดแข็ง   เป็นองค์การที่เป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการเป็นของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนา
ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว
กว่าระบบอ่ืน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมก ากับ ดูแลและตรวจสอบของนักการเมืองท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด มีส่วนราชการในระดับอ าเภอที่คอยให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลและชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดีรวมทั้งในการประสานงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 จุดอ่อน  เกิดระบบพรรคพวกข้ึนในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความไม่
เป็นธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซึ่งน าไปสู่ปัญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปร่งใส ขาดภาวะผู้น า
ตัวอย่าง การตรวจสอบเข้าไปไม่ทั่วถึง กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่นักการเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท า
หน้าที่ในการบริหาร การสั่งการไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ไม่มีความเสมอภาค มีความซับซ้อนในการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ มีการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกในการบริหารงานของเทศบาลใน
บางกรณี 
 

                  ด้านกฎระเบียบ   
 จุดแข็ง    การปฏิบัติงานขององค์กรมีความชัดเจนภายใต้ขอบของกฎหมาย เป็นหลักประกัน
ข้อผิดพลาดให้กับข้าราชการที่ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การบริหาร การปกครองมีความเป็นธรรม และท าให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างระเบียบ 
 จุดอ่อน  ขาดความยืดหยุ่น ระเบียบ กฎหมายมีช่องให้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได้ กฎระเบียบ
บางอย่างไม่ทันสมัยกับสภาพสังคมในปัจจุบันการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมีระ เบียบกฎหมายหลายฉบับ
รองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอย่างมีความซับซ้อนและไม่เกื้อกูลต่อกัน  ในการปฏิบัติงานมีการยึดถือ
ระเบียบมากเกินไปหรือไม่ก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

                 ด้านบุคลากร 
 จุดแข็ง มีบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ มีสถาบันการศึกษาที่
พร้อมที่จะให้การพัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากรขององค์กร บุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากอ าเภอ
บ้านไผ่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา  และที่อ าเภอบ้านไผ่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ที่เปิดสอนทั้งระดบัปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถ่ายโอนบุคลากรจากกการกระจายอ านาจเข้ามาสู่ ส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น ตาม พ.ร.บ. ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 จุดอ่อน   การขาดความรู้ความเข้าใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหน่วยงานของ
ข้าราชการ และลูกจ้างของท้องถิ่น ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และขาดความกระตือรือร้น ขาด
ความสามัคคี  ชอบท างานตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ข้าราชการขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การตัดสินใจ  องค์กรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไม่มากเท่าที่ควร ข้าราชการบางส่วนขาดก าลังใจ  การพัฒนา
ความดีความชอบไม่มีความเป็นธรรม ใช้ระบบผลประโยชน์และพรรคพวก ผลจากนโยบายของคณะผู้บริหารบางครั้ง
ขาดความชัดเจน จ าท าให้บุคลากรขาดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการสั่งการเพียงอย่างเดียว บุคลากร
ที่ถ่ายโอนมาจากส่วนราชการอ่ืน ส่วนมากจะประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่มีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร และเป็นปัญหาต่อการถ่ายโอนของหน่วยงานเดิม ปัจจุบันราชการส่วน
ท้องถิ่นมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในบางต าแหน่ง  
 

                  ด้านงบประมาณ/เงินอุดหนุน 
 จุดแข็ง   เป็นองค์กรที่มี ก.ม. ให้มีการจัดหารายได้เป็นของตนเอง  มีการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาสู่ส่วนท้องถิ่น ท าให้มีการกระจายงบประมาณมาให้ ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย ท าให้
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวสูงกว่าระบบอ่ืน  ๆ   ส่งผลให้มีการจัดสรร
งบประมาณให้มากขึ้นด้วย  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งสามารถระดมเงินงบประมาณเข้ามาในพ้ืนที่ได้สูง มีการ
ลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการก ากับ ตรวจสอบ  การใช้จ่ายงบประมาณ  จากจังหวัด อ าเภอ และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายปี 2549  เทศบาลจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จุดอ่อน  กฎระเบียบการใช้งบประมาณท้องถิ่นมีช่องว่างท าให้เกิดการทุจริตได้ ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรที่มีการจัดหา
รายได้เอง  และมีก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดหามาได้เอง บางครั้งท าให้การใช้จ่ายประมาณไม่เกิดการ
ประหยัด นโยบายในการบริหารด้านงบประมาณของผู้บริหารไม่ชัดเจน การใช้จ่ายงบประมาณบางประเภทไม่
สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์กรขาดเอกภาพ  
 

                  ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   จุดแข็ง  เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  
   จุดอ่อน  เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างมีประสิทธิภาพต่ าเนื่องจากการใช้งานมานาน 
งบประมาณในการจัดซื้อ  ขาดการดูแล รักษา และการซ่อมบ ารุงที่ดี ขาดบุคลากรของหน่วยงานในการที่จะดูแล
รักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้   ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ /จัดหาอุปกรณ์มีมาก  รวมทั้ง
ขั้นตอนในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้มีความยุ่งยากไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้องใช้ความ
เร่งด่วน รวดเร็ว ส าหรับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงผู้ใช้ขาดเทคนิคและความช านาญในการใช้ ขาดความเข้าใจในการ
บ ารุงดูแลรักษา 
 

                   ด้านการประสานงาน 
 จุดแข็ง  เป็นเทศบาล ที่มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ดี และเป็นประโยชน์ ในการ
สนับสนุนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประชาชน  และส่วนราชการอ่ืนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะมีการ
ประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ทุก ๆ เดือน ระหว่า งส่วนราชการ และระหว่าง ชุมชนและ
ผู้บริหารเทศบาล  และเทศบาลได้เปิดบริการมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 
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 จุดอ่อน  การประสานงานของเทศบาลต้องผ่านไปยังอ าเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความล่าช้า การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 

                ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 จุดแข็ง  ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร มีเครื่องทันสมัย ที่พร้อมจะสนับสนุนในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทศบาลมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตฟรี และห้องสมุด แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
 จุดอ่อน  การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีน้อย ข้อมูลไม่ชัดเจนไม่เป็น
ปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์มีน้อย การกระจายข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ขาดบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่  
 
สภาพการณ์ปัจจุบัน    
 เป็นเทศบาลที่ตั้ ง ในอ าเภอและจังหวัดที่ เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม เป็นแหล่งรวม
สถาบันการศึกษา  เป็นศูนย์กลางการประชุม/สัมมนา ศูนย์รวมบริการการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นศูนย์
ราชการการเงินและสถาบันการเงิน เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร แหล่งพลังงาน และวัฒนธรรมที่โดดเด่น  
รวมทั้งเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอินโดจีน ซึ่งภาพรวมของผลพวงของการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ส่งผลถึงการพัฒนาในระดับท้องถิ่นด้วย  มีอัตราการขยายตัวในด้านการพาณิชย์ การค้า การ
บริการ แต่ในภาคอุตสาหกรรมมีน้อย ส่วนภาคการเกษตรในพ้ืนที่มีลักษณะลดลง  มีถนนสายส าคัญคือ ถนน
มิตรภาพและทางรถไฟพาดผ่านตัวเมืองจึงสะดวกต่อการเชื่อมโยงไปสู่อ าเภอและจังหวัดอ่ืน ทั้งในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า ประชากรส่วนใหญ่รายได้ยังต่ า และมีความยากจน เป็นเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของโรง เรียน ระดับประถม 
มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแห่งหนึ่ง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่แรงงานประเทศอ่ืนมากขึ้น 
โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยว สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นไม่มาก  ประชาชนยังว่างงานอยู่มาก และค่าแรงต่ า 
 
สรุปประเมินสภาพการณ์ 
              ด้านการค้า การพาณิชย์และการบริการ มีเพ่ิมขึ้นในเขตเมืองซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ ในระดับอ าเภอ เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก รวมทั้งความพร้อมในด้าน
สาธารณปูโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพร้อมด้านสถาบันการเงินที่จะมาสนับสนุนโครงสร้างด้าน
เศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคพาณิชยกรรม 
และการบริการมากขึ้น เกิดจากปัจจัยด้านแรงงาน และปัจจัยด้านการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความไม่
แน่นอนของภาคเกษตรซึ่งการผลิตส่วนใหญ่ต้องพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ของท้องถิ่นมากข้ึน และเข้าใจในระบบการปกครองท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนมาก 
 สภาพสังคมโดยทั่วไป มีการพัฒนามาสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น บางส่วนยังมีลักษณะเป็นสังคม
ชนบทกึ่งสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเส้นทางคมนาคมท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต์ จนบาง
แห่งหลายเป็นชุมชนแออัด เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และการสาธารณสุข 
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การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
 โอกาส   มีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ าเภอด่าน
สุดท้ายก่อนเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทางรถไฟ
สายหลักของภาคอีสานวิ่งผ่านตัวเมืองซึ่งท าให้สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ เช่น จังหวัด
มหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
เทศบาล ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เป็นพ้ืนที่ซึ่งไม่อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมโดยตร ง  มี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหล่งน้ า และดิน มีพ้ืนที่ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาได้อีกมาก และราคาที่ดินไม่สูงมาก
นัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและ การขยายตัวด้านการคมนาคม การลงทุน ระดับอ าเภอ  
จังหวัดและเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งคลังสินค้าการเกษตร และสินค้าอ่ืน ๆ มีความพร้อมในด้านของปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และพร้อมที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ผลพ่วง
ของการพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็น
จ านวนมาก การขนส่งสินค้าเข้าสู่จังหวัดท าได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการส่ง
ต่อสู่จังหวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 ข้อจ ากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต มีจ านวนไม่แน่นอน และมี
คุณภาพต่ า แรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทางทักษะและฝีมือแรงงานต่ า ไม่สามารถใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงมากได้  การเคลื่อนย้ายแรงงานสูงและบ่อยมาก ภาวะความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแน่นอนในการผลิตที่ยังคงพ่ึงพาธรรมชาติ การประกอบการมีข้อจ ากัด
ในคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า และมลพิษ ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ว่างงาน ความรู้น้อย และมีหนี้สิน การส่งเสริม
อาชีพยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ไม่มีตลาดศูนย์กลางในการซื้อ-ขาย ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนย์กลางในตัว
จังหวัดช่วยในการระบาย ซื้อ และ ขาย สินค้าเกษตรต่างๆ 
 

ด้านองค์การและการบริหาร 
 จุดแข็ง  เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในภูมิภาค และเมือง
ศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการ มีส่วนราชการในระดับอ าเภอ และจังหวัดเป็น
จ านวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนตาม
ชุมชนต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบการบริหารงาน ที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นองค์กรที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป  และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จะเป็นและสามารถน ามาใช้
ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดี ผู้บริหารท้องถิ่นจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งง่ายต่อการแก้ไขปัญหา และ
การให้บริการประชาชน 
 จุดอ่อน   เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจด้านการบริหาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลายด้าน การ
พัฒนาในบางด้าน เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านผังเมือง
และด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุ่มนี้บางส่วนยังมีทัศนคติที่ไม่พ่ึงประสงค์อย่างแท้จริงที่จะ
ท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชนที่รายได้ดีกว่า  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอย่างที่มีลักษณะเชิงขัดแย้งกับระดับนโยบาย ขาดการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การขาดภาวะตัวอย่างผู้น าที่ดี  มีความขัดแย้งในระบบการเมืองท้องถิ่น
และข้าราชการประจ า ส่งผลต่อการบริหารงาน ขาดความโปร่งใส  กลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและ
แทรกแซงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
 
 



3-28 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“เมืองน่าอยู่   คู่ธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบ้านเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได้ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 
7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
8. ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 

 

วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น  (Objective)   
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม 
2. สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่พอเพียง ความ

ยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ 

และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น                                                                                               
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปิดโอกาสด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  ส่งเสริม ศาสนา 

ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และห่างไกล     

ยาเสพติด  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

7. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 
8. ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จ.ขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมคีวามสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เสรมิสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่ม
ศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยง
โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภมูิ
ลุ่มน ้าโขงและอาเซยีน ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขตจ.
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
เมืองบ้านไผ ่
 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  
   

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู  
   
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขง่ขัน  
   

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน  
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิ พัฒนา เข้าสู่
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการ
บริการประทับใจ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการโดยยดึหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผสู่่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.8  
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.7  
การเป็นเมืองต้นแบบด้าน 
ผังเมืองที่ด ี
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6  
การพัฒนามาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยา่งยั่งยืน 
ทั่วถึง และทันสมัย 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
การยกระดับความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 
การพัฒนาวินัย  ความ
สามัคคี และคณุธรรม
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2  
การส่งเสริมประชาชนให้มี
สุขภาพดี 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3  
การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ต่อการยังชีพท่ี
พอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4  
การพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 
ส่งเสริมบุคลากรให้มคีุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมาย 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานพร้อมยกระดับการ
ให้บริการประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 
ปรับปรุงสถานท่ีการให้บริการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
ระบบบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การ
พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ
การบริการประทับใจ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 การ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทาง
ท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.5 การเพิ่มศักยภาพ
ของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตทางสังคม 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 ส่งเสรมิ พัฒนา
และยกระดับคณุภาพสินค้าและบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.6 การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 
  
  
   

 
  

 
  
 
  
 

 
  
  
   

 
  

 
  

 
  

  
  
   

  
 
  
  
   

 
  

 
  
 
  
  

 
  
  
   

 
  

 
  

 
  

  
  
 
                                  

                                                                   

                                       

                                                                  

                

                    

                       

          

                

                        
                   

                     
                                                 

                                    

        

                                                       

                              

                

             
                    

                  
            

 
 
 
 



 
 

 
 
 

บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 



4-1 
บทท่ี  4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ใช้เวทีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการระดมสมองจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  แนวทางการ
พัฒนา รวมทั้งกิจกรรม โครงการที่เป็นความต้องการ และเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน  โดยได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา  ดังต่อไปนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (Strategic Issue)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 

 

แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
 1.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามัคคี และคุณธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ต่อการยังชีพที่พอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างยั่งยืน ทั่วถึง และ 

ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.7 การเป็นเมืองต้นแบบด้านผังเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

2.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุ้มค่า 
 

3. แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการ
บริการประทับใจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การให้บริการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
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4. แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริม พัฒนา เข้าสู่อาเซียน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่สู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่
กลยุทธ์ที ่1.1 การพัฒนาวินัย ความสามคัคี และคุณธรรมส าหรับเดก็ เยาวชน และประชาชน

เจ้าภาพหลัก (O)
ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 1. เด็กในโรงเรียนได้รับการ ไม่มีข้อมูล 100% 100% 100% 100%  -โครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรม กองการศึกษา (O)

และประชาชน ให้มีวินัย คุณธรรม ปลูกฝังวินัย คุณธรรม สามัคคี ความสามัคคีเด็กในโรงเรียน
รู้รักสามัคคี 2. เยาวชนในและนอกระบบได้รับ 0 60% 70% 80% 90%  -โครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรม กองการศึกษา (O)

การปลูกฝังวินัย คุณธรรม  สามัคคี ความสามัคคี
 -โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
 -โครงการสะอาดภูมิทัศน์สวยงาม

3. เยาวชนต้นแบบ 0 3 คน 6 คน 9 คน 12 คน กองการศึกษา (O)

    -โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่
4. ครอบครัวต้นแบบ 0 3 คน 6 คน 9 คน 12 คน กองการศึกษา (O)

5. คนดีศรีบ้านไผ่ 0 3 คน 6 คน 9 คน 12 คน กองการศึกษา (O)
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แนวทางการพัฒนา

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย



กลยุทธ์ที ่1.2 :  การส่งเสริมประชาชนให้มสีุขภาพดี
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
ประชาชนมีสุขภาพดี 1. ประชาชนได้รับการตรวจ 70% 80% 90% 100% 1. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ (O)

 คัดกรองสุขภาพ  เชิงรุก
2. อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง 20% 40% 50% 60% 2. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน กองสาธารณสุขฯ (O)

โรคติดต่อเชิงรุก
3. ร้อยละของประชาชนได้รับการ 50% 60% 70% 80% 3. โครงการส่งเสริม กองสาธารณสุขฯ (O)

ส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายในชุมชน
4. ร้อยละของประชาชนเข้าถึง 80% 85% 90% 100% 4. โครงการศูนย์อุ่นใจสายใยรัก กองสาธารณสุขฯ (O)

บริการสาธารณสุข คนเมือง
5. โครงการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ (O)
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



กลยุทธ์ที ่1.3 :  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมอีาชพีและรายไดต้อ่การยังชพีทีพ่อเพียง
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 1.รายได้ของครัวเรือนไม่ต  ากว่า ปีละ 30,000 40,000 50,000 60,000 1.โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ กองสวัสดิการฯ (O)
บ้านไผ่มีอาชีพและรายได้ที เพียงพอ เกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท บาท บาท บาท 2.โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน กองสวัสดิการฯ (O)
ต่อการยังชีพเพื อน าไปสู่ชุมชน บาท 3.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม กองสวัสดิการฯ (O)
เข้มแข็ง แนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.โครงการสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า กองสวัสดิการฯ (O)
ชุมชน
5.โครงการอบรมให้ความรู้เรื องการ กองสาธารณสุขฯ(O)
คัดแยกขยะมูลฝอย

2.ประชาชนวัยท างานมีงานท า 70% 80% 90% 100% 1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมี กองสวัสดิการฯ (O)
ทุกคน ความรู้และทักษะด้านอาชีพ 

(รู้ปัญหาเข้าถึง พัฒนา และติดตาม)
2.โครงการนัดพบแรงงาน กองสวัสดิการฯ (O)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน



กลยุทธ์ที ่1.4 :  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีม่ปีระสิทธิภาพ
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.มีการศึกษาที มีคุณภาพ 1. เด็กได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  - 90 92 94 98 1. โครงการอบรมบุคลากร กองการศึกษา (O)

ตามเกณฑ์ ทางการศึกษา
2. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตาม 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองมี กองการศึกษา (O)
มาตรฐานของช่วงชั้น ความรู้ความเข้าใจของการศึกษา

2.มีแหล่งเรียนรู้ที มีคุณภาพ 1. มีสถานที หรือบุคคลซึ งเป็นแหล่ง  - 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 1. จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา (O)
เรียนรู้ในการศึกษาดูงานของ ในเขตเทศบาล
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 2. จัดกิจกรรมประกวดแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา (O)

ในเขตเทศบาล
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาขอ้มลูฐาน



กลยุทธ์ที ่1.5 :  การยกระดบัความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
มีระบบดูแลความปลอดภัยในชีวิต 1. มีการเฝ้าระวังด้วยการติด 26 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 8 ชุมชน 1. โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ส านักปลัดฯ (O)
และทรัพย์สิน กล้องวงจรปิด CCTV

2. เจ้าหน้าที เฝ้าระวังรักษาความ ชุดละ10คน 100% 100% 100% 100% 2. โครงการอบรมให้ความรู้ ส านักปลัดฯ (O)
ปลอดภัยในเขตเทศบาล 26 ชุมชน อาสาสมัครสายตรวจเฝ้าระวังฯ
3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 26 ชุมชน 100% 100% 100% 100% 3. โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัย ส านักปลัดฯ (O)
ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย ด้านกายภาพและด้านชีวภาพ
4.ต ารวจชุมชน/ยามท้องถิ น 26 ชุมชน 100% 100% 100% 100% 4.โครงการจัดต้ังต ารวจชุมชน/ ส านักปลัดฯ (O)

ชุมชนละ ยามท้องถิ น
10คน

5.มีการจัดระเบียบทางเท้าและ 100% 100% 100% 100% 5.โครงการจัดระเบียบทางเท้าและ ส านักปลัดฯ (O)
การจราจร การจราจร

กลยุทธ์ที ่1.6 : การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน ทัว่ถึง และทันสมยั
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
มีระบบระบบสาธารณูปโภค 1. ขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมพืน้ที  - 70% 80% 90% 100%  - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองช่าง (O)

ที ได้มาตรฐาน  ของพืน้ที ของพืน้ที ของพืน้ที ของพืน้ที ลงใต้ดิน
2. ประปา (จ านวนครัวเรือน 11,200 95% 100% 100% 100%  - โครงการขยายเขตประปา กองช่าง (O)

ที มีน้ าประปาใช้) ครัวเรือน ของครัวเรือน ของครัวเรือน ของครัวเรือน ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าประสงค์

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



กลยุทธ์ที ่1.7 : การเป็นเมอืงตน้แบบดา้นผังเมอืงทีด่ี
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
ผังเมืองที ดี 1. เพิ มพืน้ที สีเขียวให้ได้ 15% 5% 7% 9% 12% 15% 1.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ กองช่าง (O)
 ของพืน้ที สีเขียวตามประกาศ  ถนนจักรยาน ลู่วิ งออกก าลังกาย

ผังเมืองรวมของ ทม.บ้านไผ่ 2.ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ กองช่าง (O)
ประชาชน และวัด ช่วยเพิ มพืน้ที 
สีเขียวของตนเอง
3.โครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง
ผักสวนครัวร้ัวกินได้
4. จัดสวน 90 องศา ในพืน้ที กองช่าง (O)
สาธารณะ เช่นบริเวณที พักผู้โดยสาร
เกาะกลางถนน สวนหย่อม
5. โครงการ Clean&Clean City กองช่าง (O)

กองสาธารณสุขฯ(S)
2. ให้ความรู้เกี ยวกับผังเมืองรวม  - 1 1 1 1 1. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน กองช่าง (O)
เมืองบ้านไผ่แก่ประชาชนทุกชุมชน ในชุมชนเกี ยวกับผังเมืองรวม

เมืองบ้านไผ่และศึกษาดูงาน
3. ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย  - 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ กองช่าง (O)
เกี ยวกับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
ตามประกาศอย่างจริงจัง เกี ยวกับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่
4. ปรับปรุงวงเวียนน้ าพุเพื อจัดเป็น  - 1 1 1 1 1. โครงการปรับปรุงวงเวียนน้ าพุ กองช่าง (O)
Land Mark ของเมือง ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองบ้านไผ่
5.จัดท าป้ายถนน , ซอย ให้มีชื อ 40% 60% 80% 100% 1.โครงการจัดท าและปรับปรุง ป้าย กองช่าง (O)
ที เป็นมาตรฐานและจัดท าป้าย ถนน ชื อซอย และป้ายชุมชน 
ชุมชนให้ครบทุกชุมชน ให้เป็นมาตรฐานและครบทุกชุมชน                   4-8

แนวทางการพัฒนาเป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย



กลยุทธ์ที ่1.8 : การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชวีิตทีด่ี
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.ระบบการจัดการขยะที ดี 1. มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
 คัดกรองสุขภาพ 26 ชุมชน 2 3 4 5  - โครงการเพิ มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ (0)

2. มีการรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะมูลฝอย
ที มีคุณภาพ
3. มีการก าจัดขยะมูลฝอยที ได้ 1 แห่ง 1 1 1 1  - โครงการก าจัดขยะมูลฝอยที ได้ กองช่าง (0)
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล

2.มีระบบบ าบัดน้ าเสียที ได้ 1. ครัวเรือนมีระบบบ่อดักไขมัน 26 ชุมชน 1 2 3 4  - โครงการติดต้ังบ่อดักไขมัน กองสาธารณสุขฯ (0)
มาตรฐาน บ่อเกรอะ บ่อซึม ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร

2. มีระบบรวบรวมน้ าเสีย และ 26 ชุมชน  - โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม กองช่าง (0)
ระบบบ าบัดน้ าเสียที ได้มาตรฐาน และบ าบัดน้ าเสีย

3.ควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ภายใน 1. จ านวนแหล่งที ก่อให้เกิด โรงสี 2 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง  -  -  - โครงการควบคุมเหตุร าคาญ กองสาธารณสุขฯ (0)
เขต  เช่น ฝุ่นละออง ควัน เหตุร าคาญ ฟาร์มหมู 2 แห่ง 4 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กลิ นเหม็น  เสียง 4 แห่ง 

และอื นๆ
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



ประเดน็ยุทธ์ศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที ่2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิานพร้อมยกระดบัการให้บริการประชาชน

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา เจ้าภาพหลัก (O)
ระยะที1่ ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

1. มีระบบการปฏิบัติงานทีดี่  1. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ N/A 80% 85% 90% 95%  1.โครงการติดตามประเมินผลแผน กองวิชาการฯ (O)
ในการรับบริการจากเทศบาล ของผู้รับบริการ ของผู้รับบริการ ของผู้รับบริการ ของผู้รับบริการ พัฒนาท้องถิ่น ทุกกอง (S)

 2.การประเมินความพึงพอใจในการ กองวิชาการฯ (O)
รับบริการจากเทศบาลทุกงานบริการ ทุกกอง (S)

2. ประชาชนได้รับการบริการ 1.จ านวนบุคลากรทีม่ีประสิทธิ N/A 80% 90% 100% 100% 1. การประเมินประสิทธิภาพและ ส านักปลัด (O)
ทีเ่สมอภาค เป็นธรรมและทัว่ถึง ภาพ ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจ าปี

2. จ านวนบุคลากรทีเ่ข้ารับการ 50% 70% 80% 90% 100% 2.โครงการอบรมประสิทธิภาพการ
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา ของบุคลากรทั้งหมด ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. จ านวนคร้ังของบุคลากรที่ 1 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี
เข้าอบรมใน 1 ปี

กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมในการ N/A 50% 50% 50% 50% 1. โครงการจัดท าแผนชุมชน กองสวัสดิการฯ (O)
ในการบริหารจัดการ บริหารจัดการ 2.โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง ทุกกอง (S)

บ้านไผ่
3.โครงการประชาพิจารณ์ของ
แต่ละกอง
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เป้าหมาย

เป้าหมาย

ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม



กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรู้ดา้นกฎหมาย
เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ N/A 10% 20% 30% 40% 1. โครงการทนายอาสา กองวิชาการฯ (O)

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ ของจ านวนประชาชนในชุมชนที่เข้ารับการอบรม 2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
กฎหมายอื่น ๆ 3.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เจ้าหน้าที ่และประชาชน ด้าน
ประชาคมอาเซียนและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที ่2.4 ส่งเสริมบุคลากรให้มคุีณธรรม  จริยธรรม และตระหนักในการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 1. บุคลากรได้รับการปลูกฝัง 50% 70% 80% 90% 100% 1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัด (O)

คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรทั้งหมด 2.โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ข้อร้องเรียนทีม่ีในเร่ือง N/A 0 0 0 0 1. ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร

2.บุคลากรมีความตระหนักใน 2.บุคลากรมีจิตส านึกในการใช้ N/A 1.รณรงค์การประหยัดพลังงาน ส านักปลัด (O)
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทรัพยากรและประหยัดพลังงาน 2. ตรวจประเมินการใช้พลังงาน กองคลัง (S)

 -ปริมาณการประหยัดวัสุด (ไฟฟ้า/ประปา/น้ ามันเชื้อเพลิง)
ส้ินเปลือง 3.รณรงค์การประหยัดทรัพยากรทีใ่ช้
 -ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เช่น  วัสดุส้ินเปลือง
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เป้าหมาย

เป้าหมาย



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาระบบบริการให้มปีระสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ
กลยุทธ์ที ่ 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เจ้าภาพหลัก (O)
ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

1.เพิม่ประสิทธิภาพและยกระดับการจัดการ - ลดขั้นตอนการบริการ 17 รายการ 18 19 20 21 1.โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส านักปลัด (O)
ให้บริการ  -ขยายการบริการแบบครบ 1 งาน 4 4 4 4 2.โครงการยกระดับการบริการ ส านักปลัด (O)

วงจรทัง้ในและนอกเวลา แบบครบวงจร (One Stop Servis)
ราชการ
 -มีบริการส่วนหน้า (เคาร์เตอร์ 1 1 1 1 3.โครงการจัดบริการส่วนหน้า ส านักปลัด (O)
เซอวิส และคอลเซนเตอร์)
 -ขยายบริการให้เข้าถึงชุมชน 26 26 26 26 4.โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ กองสวัสดิการ (O)

กลยุทธ์ที ่ 3.2  ปรับปรุงสถานทีก่ารให้บริการ
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1 .มีสถานทีเ่อื้อต่อการให้บริการ  -ความพอเพียงของพืน้ทีจ่อด 80% 90% 100% 100% 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพืน้ที่ ส านักปลัด (O)

รถของผู้มาขอรับบริการ การจอดภายในส านักงานเทศบาล กองช่าง (S)
2. ส่ิงแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการ  -ความร่มร่ืนของสถานที ่ 100% 100% 100% 100% 2.โครงการจัดซ้ือชุดม้านั่งรอภายใน ส านักปลัด (O)
ให้บริการ จ านวนพืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึ้น กองช่าง (S)

พร้อมจ านวนทีพ่ักนั่งรอเพิม่ขึ้น
 -ระบบการจราจรและป้าย 100% 100% 100% 100% 3.โครงการปรับปรุงการจราจรในเขต กองช่าง (O)
บอกสถานทีติ่ดต่อราชการ เทศบาลพร้อมจัดท าป้ายบอกทาง
แบบ 2 ภาษา
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา



กลยุทธ์ที ่ 3.2  ปรับปรุงสถานทีก่ารให้บริการ
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

3.ส่ิงแวดล้อมภายในเอื้อต่อการให้บริการ  -มีระบบและวัสดุอุปกรณ์ 4.โครงการปรับปรุงขยายอาคารให้ ส านักปลัด (O)
อ านวยความสะดวกแก่ บริการ (ศูนย์บริการร่วม)
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
(มีมุมทีน่ั่งพักรอ , มุมเด็กเล่น
จุดบริการน้ าด่ืม , ป้ายบอก
ขั้นตอนการขอรับบริการและ
จุดให้บริการต่างๆ เป็นต้น)
 -ร้อยละของระบบการรักษา 70% 80% 90% 100% 5.โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ให้ ส านักปลัด (O)
ความปลอดภัยครอบคลุมพืน้ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ครอบคลุมจุดเส่ียง
(ติดกล้องวงจรปิด) กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ

ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม

กลยุทธ์ที ่ 3.3  การพัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพการบริการประทับใจ
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิ -บุคลากรทีท่ างานด้านบริการ 30 35 40 45 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักปลัด (O)
ภาพการให้บริการประชาชน ภาษาและด้านเทคโนโลยี ชม./คน/ปี ชม./คน/ปี ชม./คน/ปี ชม./คน/ปี ด้านการให้บริการประชาชน

ได้รับการพัฒนาด้าน (บริการสู่ความเป็นเลิศ)
2.การพัฒนาสร้างขวัญและก าลังใจ  -ร้อยละของบุคลากรที่ 80% 85% 90% 95% 2.โครงการสร้างเสริมขวัญก าลังใจ ส านักปลัด (O)
บุคลากร พึงพอใจต่อการประเมินความดี บุคลากรในองค์กรและศึกษาดูงาน

ความชอบ
 -บุคลากรมีสวัสดิการทีดี่
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จ านวน 1
 จุด

จ านวน 1
 จุด

จ านวน 1
 จุด

จ านวน 1
 จุด

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา



กลยุทธ์ที ่ 3.3  การพัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพการบริการประทับใจ
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
 -ได้รับค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
 -ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ
 -ระบบกองทุนเงินกู้ยืม

กลยุทธ์ที ่ 3.4  การพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารทางท้องถ่ิน
เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่ให้  -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว 5 ช่องทาง 6 7 8 9 1.โครงการจัดท าและพัฒนาส่ือ กองวิชาการฯ (O)
ประชาชน สามารถเข้าถึงการให้บริการ สารผ่านช่องทางต่างๆ ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ
ได้อย่างทัว่ถึงและถูกต้อง 2.โครงการจัดท าระบบการให้บริการ

ส่ืออิเล็กทรอนิค
3.โครงเมืองไผ่ Wifi
4.โครงการหอกระจายข่าวไร้สาย
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
ขอ้มลูฐาน

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา



เจ้าภาพหลัก (O)
ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

1.ประชาชนได้รับการฝึกอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ

N/A 1,000 2,000 3,000 4,000 1.โครงการอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ กองการศึกษา (O)

2.โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ
ทางหอกระจายข่าวชุมชนและส่ือต่างๆ

3.โครงการอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ
แก่เจ้าหน้าที ่พนักงานเทศบาล

2.ส่งเสริม พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้ได้มาตรฐาน

1.ประชาชนได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

N/A 100 200 300 400 1.โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เพือ่เข้าสู่ตลาด

กองสวัสดิการฯ (O)

3.เตรียมความพร้อม นักเรียน
 นักศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

1.พัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน

N/A 80%
ของ

จ านวนชั้น
เรียน

90%ของ
จ านวนชั้น

เรียน

100%
ของ

จ านวนชั้น
เรียน

100%
ของ

จ านวนชั้น
เรียน

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา (O)

4.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสรี 
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

1.นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสรีสู่
อาเซียน

N/A 50 100 150 200 1.โครงการแนะแนว นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพเสรีใน
ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา (O)
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม พัฒนา เขา้สู่อาเซียน

กลยุทธ์ที ่  4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ/อาเซียน



เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.ยกระดับคุณภาพสินค้า
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

1.สินค้าได้รับรองมาตรฐาน N/A 1 
ประเภท

2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 1.โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าชุมชน

กองสวัสดิการ(O) 
กองสาธารณสุขฯ(S)

2.จัดต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ชุมชน

1.สร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ชุมชนบริเวณริมถนนมิตรภาพ

0 ศึกษา
ความ

เป็นไปได้

ออกแบบ
ก่อสร้าง

ก่อสร้าง 
1 ศูนย์

1.โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ชุมชน

กองสวัสดิการฯ (O)
 กองช่าง (S)

เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.พัฒนาถนนสายหลักให้เป็น
 4 ช่องทาง

1.ขยายถนนสายหลักให้เป็น 4 
ช่องทาง

N/A 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้น 3 เส้น 1.โครงการก่อสร้างถนนแจ้งสนิท-บรบือ 
เป็น 4 ช่องทาง

กองช่าง (O)

2.โครงการก่อสร้างถนนแจ้งสนิท-ชนบท 
เป็น 4 ช่องทาง
3.โครงการก่อสร้างถนนประชุมธนสาร-
มนตรี เป็น 4 ช่องทาง

2. ถนนคสล. พืน้ที่ 8,000 12,000 16,000 28,000  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง (O)

 28,500 ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ภายในเขตเทศบาล
 ตร.ม.
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กลยุทธ์ที ่  4.2  ส่งเสริม พัฒนาและยกระดบัคุณภาพสินค้าและบริการ

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย

กลยุทธ์ที ่  4.3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที ่  4.4 พัฒนาคุณภาพชวีิตทางสังคม



เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.ส่งเสริม การให้บริการ
สุขภาพประชากรอาเซียน

1.ประชากรอาเซียนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้าน
สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ

N/A 100% 
ของ

ประชากร
อาเซียน
ในเขต

เทศบาล

100% 
ของ

ประชากร
อาเซียน
ในเขต

เทศบาล

100% 
ของ

ประชากร
อาเซียน
ในเขต

เทศบาล

100% 
ของ

ประชากร
อาเซียน
ในเขต

เทศบาล

1.โครงการให้บริการด้านสุขภาพและ
ป้องกันโรคติดต่อแก่ประชากรอาเซียนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองสาธารณสุขฯ (O)

เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)

1.ส่งเสริมเมืองคู่แฝด 1.จับคู่เชื่อมโยงเพือ่พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับ
เมืองอื่น

N/A 1 เมือง 2 เมือง 3 เมือง 4 เมือง 1.โครงการเมืองคู่แฝด กองวิชาการฯ (O) 
 กองการศึกษา (S)

2.กิจกรรมระหว่างเมืองคู่แฝด N/A  1
กิจกรรม

2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 1.โครงการแลกเปล่ียนครู - นักเรียนกับ
เมืองคู่แฝด

กองการศึกษา (O)

2.โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม กองการศึกษา (O)
3.โครงการแสดงสินค้า แลกเปล่ียนสินค้า
ตามงานระหว่างประเทศต่างๆ

กองสวสัดิการฯ (O)

4.โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงผ่าน IT กองวิชาการฯ (O)
3.การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เช่น กรอ.
 ในการเพิม่ศักยภาพของเมือง
เพือ่เชื่อมโยงกับอาเซียน

N/A 2 
กิจกรรม

4 กิจกรรม 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 1.โครงการประชุม กรอ.เพือ่หาแนวทาง 
กิจกรรม ความร่วมมือในทุกด้าน

ส านักปลัดฯ (O)
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เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที ่  4.5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



เจ้าภาพหลัก (O)

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 เจ้าภาพรอง (S)
1.ส่งเสริมการป้องกันการสวม
ตัว ทางระเบียนราษฎร และ
บัตรประชาชน

1.ไม่มีผู้กระท าผิดทางทะเบียน
ราษฎรและบัตรประชาชน

N/A 100% 100% 100% 100% 1.โครงการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท า
ผิดทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

ส านักปลัดฯ (O)

2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

1.ชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด N/A 26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

1.โครงการอบรมกลุ่มเส่ียงจากยาเสพติด  ส านักปลัดฯ (O)      
 กองสาธารณสุขฯ(S)  
 กองสวสัดิการฯ (S)   
 กองการศึกษา (S)

N/A 26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

26 
ชุมชน
และ

โรงเรียน
ในเขต

เทศบาล

2.โครงการค้นหาและบ าบัดผู้ทีเ่กี่ยวข้องยา
เสพติด

กองสาธารณสุขฯ(O)  
ส านักปลัดฯ (S)
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กลยุทธ์ที ่4.6 การเสริมสร้างความมั่นคง

เป้าประสงค์ ตวับ่งชี้ ขอ้มลูฐาน
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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