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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2559-2563) เปนท่ีเรียบรอยแลว 
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คํานํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548  กาํหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น นั้น 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่จังหวัดขอนแกนไดกาํหนดกรอบยุทธศาสตร   
และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดขึ้น  เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาและแผนพัฒนา  
สามปของตนเอง ดังนัน้ เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมืองบานไผ  เปนไปดวยความ
เรียบรอย สอดคลองตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนดังกลาวขางตน  จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (พ.ศ.2559-2563) ขึ้น     

           เทศบาลเมืองบานไผ  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ จะเปน
กรอบแนวทางการบริหารงานทองถิ่นใหเจริญกาวหนาและสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางเหมาะสมเปนอยางดีย่ิง 
 
 

                                             คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา 
บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากจวบ
จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และฉบับปจจุบันรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เปน2รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 19 จัด
รางโดย2คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะผูยึดอํานาจการปกครอง 2หลัง 2รัฐประหาร เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 ซ่ึงมี พลเอก0 ประยุทธ จันทรโอชา2 เปนหัวหนา  ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย
ของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
 

               นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนด
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของ
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 
 นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีเก่ียวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 

• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ.2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
 

 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
เทานั้น   แตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชวีิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน 
 

 แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ขอ 52 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 
20 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 
2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยู
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทํา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีจะกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด 
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปน
การบริการจัดการท่ีดี   มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน 

  
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to 
go)  เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณา 
กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ 
 การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานขบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ 
(Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ี
ปรารถนา 
 

  ความสําคัญของการวางแผน  (Significance of Planning) 
 1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เพราะ

การวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ใน
อนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและ
เผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เปนตน  
 2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิด
เชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน    
 3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้เพราะการวางแผนเปน
งานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวย
ความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 
 4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวม
ขององคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานแตแผนกไมใหเกิดความซํ้าซอนกัน 

 5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 
 กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี 
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  ขอจํากัดในการวางแผน 
 อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพข้ึนไดดังนั้น
ขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพ่ือใหการวางแผนไมประสบความ
ลมเหลว 
 1) การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนํามาพิจารณา
กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูล
ท่ีมาจากแหลงท่ีเชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา  ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะ
ทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ี
มีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนท่ี
วางไวไดอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 
 2) การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําให
การปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว 
แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายใน
การรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของ
แผนท่ีจะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 
 3) การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนํา
ความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการ
ดําเนินการในบางกรณีบาง ซ่ึงจะนําผลดีมาสูองคการ 

 4) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้ง
เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะ
นําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาด
ประสิทธิภาพ 
 5) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได
เพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การควบคุมของ
รัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตาม
แผนประสบปญหายุงยากได 
 

  หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
 การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ 
 1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contridution to 
Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผน
ทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุม
บุคคลท่ีรวมกันในองคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิก
อยางจริงใจ 
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 2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primacy of Planning)  ซ่ึง
ขบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ  (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล  (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน
ข้ันตอนอ่ืน ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 
 3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปน
งานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกันท้ังนี้เพราะผูบริหารใน
ระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จใหแกสมาชิกใน
องคกร 
 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans)  ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยาง
ประหยัดคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก
ในองคการ 
 หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการ
วางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา 
 

 ลักษณะของแผนท่ีดี (Requirement of a Good Plan) 
 แผนท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวท่ัวๆ ไป(It should be 
specific rather then general) การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความ ชัดเจน และโอกาสท่ีจะเกิด
ความเขาใจผิดหรือนําไปใชผิด ๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดการทําแผนจะตองมีลักษณะเฉพาะเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจ
กอใหเกิดดําเนินการท่ีผิดทิศทางไปก็เปนได 

2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีรูแลวและยังไมรูใหชัดเจน (A plan should 
distinguish between the known and the unknown) ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณ
เหตุการณ  ในอนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตาง ระหวางสิ่งท่ีไมรูและรูเห็นเดนชัด  จะทําใหผูใชแผน
คํานึงถึงและพิจารณาสิ่งท่ียังไมรูใหรอบคอบ 
 3. แผนควรจะมีความเชื่อมโยงอยางมีเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได (A plan should be 
logical and practical) ซ่ึงเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ท่ีผูวางแผนจะตองใชการคิดวิเคราะห การ
คิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตาง ๆอยางมีเหตุผลและตัดสินเลือกแนวทางดําเนินการท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติได 
 4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexible 
and capable of being practical) แผนท่ีนําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งท่ี
สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตาง ๆ มักจะมีตัวแปรตาง ๆ  จํานวนมาก ท่ีมีผลกระทบ
ตอแผน ฉะนั้นแผนท่ีดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนไป 
 5. แผนจะไดรับการยอมรับจากกระบวนการท่ีเก่ียวของ (The plan must be acceptable 
to the persons who adopted and to the persons who are affected ) ท้ังนี้เนื่องจากการยอมรับ 
จะนํามา ซ่ึงความตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนท่ีวางนั้นไดรับการยอมรับ 
จากผูเก่ียวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง 
 
 
 



5 
 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
 การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพ้ืนฐานไดดังนี้ 

1. จําแนกตามระดับการจัดการ 
 1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายบริหาร
ระดับสูง (Top management) เปนการวางในลักษณะการพิจารณาภาพรวมท้ังหมด (Overall planning)   
ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ  และข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือใหการ  
ดําเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีคาดการณวาจะมีใน
อนาคต 
 1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝาย
บริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางไวสําหรับ
แผนปฏิบัติการ (operative plans) 
 1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning)  เปนแผนท่ีผูบริหารระดับตน (Iower 
level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ 
 

2. จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 
 2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning)  เปนการวางแผนท่ีมีลักษณะเปนแผนถาวร
บงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบอย ในองคการหรือใชเพ่ือ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใช
ประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งท่ีสามารถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและสามารถ
ประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค 
อยางไรก็ตามการวางแผนชนิดนี้อาจมีจุดออนบาง คือเม่ือสถานการณบางอยางเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใชเฉพาะครั้ง 
 2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning)  เปนการวางแผนเพ่ือปรับและเสริม
การวางแผนดําเนินงานประจําท้ังนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความเหมาะสมใน
สถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ แผน
ประเภทนี้ใชครั้งเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้งเดียว แผนประเภท
นี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางานแผนใชเฉพาะครั้งมีประโยชนตอองคกรทําให
ลดความเสี่ยงและเปนการใชเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึน 
 

 3. จําแนกตามระยะเวลา 
 3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนท่ีกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต 5 ปข้ึนไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association พบวาแผน
ระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผลการวางแผนระยะ
ปานกลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนท่ีมีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 
 3.2 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
ระยะ 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาว
ประสบความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึงจะ
ดําเนินการ ไปถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว อาจไมไดกําหนดเวลาท่ีกลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการเปลี่ยนแปลงให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 
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 4. จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ (Physical  Planning) เปนการ
วางแผนดานทําเลท่ีตั้ง  การใชประโยชนท่ีดินและการจัดหาเครื่องมือตางๆ  ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาในชวง
ระยะเวลาตาง ๆ  
    5. การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังนี้ 
                         -วัตถุประสงค (Objectrives)               

-นโยบาย (Polivies) 
                          -วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)  

-วิธีการ (Method) 
                       -มาตรฐาน (Standard)                                

-งบประมาณ (Budget) 
                         -แผนงาน (Program) 
    การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวางแผนเปนการมองไปขางหนาอาจเปนชวงสั้นระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปน
กระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะเก่ียวของกับชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
 การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนถ่ินไว 2 ประเภท คือ 

 1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว 
 2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ท่ีตองการทบทวนและ

จัดทําทุกป ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล องคกรบริหารสวนตําบลและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปพิเศษท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคกรการบริหารสวน
จังหวัดซ่ึงนอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาท่ีในการ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 

     เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาท่ีใน
การจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและ
ประชาคมอีกดวย 
 ผู ท่ีเ ก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแกแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซ่ึงเปน
แผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพท่ี 1) ซ่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนจะมีสวนเก่ียวของอยู
ดวย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแหงชาติ 

(นโยบายเรงดวนและนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

่ ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

(ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

(วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน) 

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ  นําไปสูการทํางบประมาณ) 

 แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  และแผนพัฒนาสามปผูท่ีเก่ียวของจําเปนตอง
ตระหนักถึงข้ันตอน  และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาของท้ังระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอดวย 
 

 ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว  3  ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอและแผนชุมชน 
 “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
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 ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
แสดงถึงรายละเอียดผลงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
 

 องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไว   สรุปไดดังนี้ 
 1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน 

โดยพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง 
แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมไปถึงนโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ี
แถลงตอสภาทองถ่ิน และแผนชุมชน, รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา,พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน, พิจารณาให
ขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดการทําราง
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน               
              

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงยุทธศาสตร องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดท่ี  1 :  กระบวนการแกไขปญหา 
 เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนข้ันตอนดังนี้ 
 ปญหาคืออะไร 

 ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาคืออะไร 
 วิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาคืออะไร 
 ในการตอบปญหาท่ีสี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการท้ังท่ีเปน
ทฤษฎีและปรึกษาจากผูมีประสบการณ 
 แนวคิดท่ี  2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 
 จะไปทําไม 
 จะทําอะไร 
 จะทําท่ีไหน 
 จะทําเม่ือไร 
 จะทําโดยใคร 
 จะทําเพ่ือใคร+ 
 จะทําอยางไร 
 จะใชจายเทาไร 
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 แนวคิดท่ี 3 : ความคิดสรางสรรคเปนการมองอนาคตท่ีตองอาศัยความรูท่ีเกิดจาก 
  สัญชาตญาณ หรือการเรียนรูจากประสบการณ 
  องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 

 เรียนรูจากอ่ืน โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ (Benchmark)     
                     ของหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ  
 การวิเคราะหสถานการณซ่ึงเปนการประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 
 

 แนวคิดท่ี 4 : การตัดสินใจ 
  ตองตัดสินใจดวยการวิ เคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินแบบมีเหตุผล 
(Rationalism) กับหลักการตัดสินใจแบบเพ่ิมข้ึน (Incrementalism) แตท้ังนี้ ตองมุงการบรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถ่ินตองปรับกระบวนคิดโดยมุงเนนผลท่ีจะเกิด (ผลลัพธ) เปน
ตัวต้ัง แลวนํามาคิดหางานท่ีจะทํา (ผลผลิต) รวมท้ังวิธีการท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
(กระบวนการ) ซ่ึงจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพ่ือดําเนินการไดอยางเหมาะสม 
  
                         เปาหมาย 
 
                                                                 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 
                                                                                                 วิธกีารทํางาน 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      

 คน   เงิน  วัสดุอุปกรณ  การจัดการ 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท้ังนี้

เพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตา
กวางไกลมองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน  เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  ปญหา  ความ
ตองการของประชาชนในสังคมนั้น  ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร  ดังนั้น  
องคกรจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก 
สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เปนตน 

 2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ  เขามาในองคกร  ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิด
เชิงระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน  

 3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนา ท้ังนี้เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกัน
การดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

 4. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน  เปนการจําแนกงานแตละงานแตละฝายไมใหเกิดความซํ้าซอน 

ผลลัพธ 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรัพยากร 
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 5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการ
กระทําโดยอาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยตางๆ  มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 

 กลาวโดยสรุปวา  ไมมีองคกรใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้นการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการการจัดการท่ีดี 
 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและข้ันตอน ท้ังนี้เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับข้ันในการวางแผนประกอบดวยข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกท่ีนักวางแผนจะ
ดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหรูทิศทางท่ีจะกาวเดินตอไปขางหนา  เพราะการวางแผนเปนเรื่อง 
ของอนาคตดังท่ีไดกลาวมาแลว และเปนพ้ืนฐานท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ในองคกร สิ่ง
สําคัญท่ีจะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนท่ีวางจะตองมีความชัดเจน ท่ีนี้เพ่ือใหสมาชิกในองคการเกิด
ความเขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน 

2. พัฒนาขอตกลงท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning 
Premeses) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน เพ่ือสามารถคาดการณ
เหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะนํามาเปนพ้ืนฐานในการ
วางแผน ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความรูสึกของประชาชน 
นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัยภายในองคการดวย จึงจะทําให
ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึนมาจากขอมูลรอบตัวอันเปนผลทําใหขอมูลท่ีนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความ
เชื่อถือไดมากข้ึน 

3. พิจารณาขอจํากัดตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนในการวางแผน (Reviewing all Possible Limitations 
on planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดข้ึนเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะนั้นถาผู วางแผนไดมีการพิจารณาและ
คํานึงสิ่งเหลานี้แลวก็สามารถขจัดขอจํากัดตาง ๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาคาดการณในการ
วางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนาท่ี วัสดุอุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆในองคการ 
เปนตน ซ่ึงเหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนดแผนงานท่ีจะดําเนินการตอไป 

4. พัฒนาทางเลือก(Developing Alternatives) ในการวางแผนควรไดแสวงหาทางเลือกตางๆ 
ท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตามแผนหนึ่ง ๆไมใชมีแนว
ทางการปฏิบัติแนวเดี่ยวท่ีจะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวท่ีสามารถไปถึง
บรรลุวัตถุประสงคของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลายๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซ่ึงสิ่งเหลา 
นี้เปนการพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตาง ๆ 
 5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives)  การประเมินทางเลือกนี้ตองการ
หลังจากไดมีการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของทางเลือกแตละแนว
ประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งท่ีเปนขอคิดสําหรับผูวางแผนในการ
ประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมีวิธีใดท่ีใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูวางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสอง
แนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกท่ีเลือกแลวมาหลอมรวมกันเพ่ือเปนแผนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (the 
most feasible plan) ในการปฏิบัติ 
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6.  เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ
เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) ตารางการทํางาน 
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีกลาวนี้จะชวยเปนแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

1.4 ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  
 การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย(Attention of Objectives)การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทาง 
เพ่ือใหองคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผนถา
จุดมุงหมายท่ีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวได
อยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิด
วิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ี
ดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตาง ๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

 3) ลดความไมแนนอน(Reduction of Uncertainty) การวางแผนเปนการลดความไมแนนอน
ในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณ
ในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 
 4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ี
การควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกัน
อาศัยซ่ึงกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) 
การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสรางสรรคท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผู
ทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค   นํามาใชประโยชนแกองคการและ
ยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 
 6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึง
ความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวย
เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและ
พัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 
 7) พัฒนาการแขงขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้
เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง 
ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความม่ันใจใน
เรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ีจุดมุงหมายเดียวกัน 
มีการจัดประสานงานฝายตาง ๆ ขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแตละฝายขององคการ 
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บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมอืงบานไผ 

 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เม่ือวันท่ี  24  
มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เม่ือวันท่ี  3  สิงหาคม พ.ศ.2548    โดยท่ี
ขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผ  ไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
การปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึน  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรท่ีดีข้ึน  ทําใหประชาชนมีความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ  ข้ึน  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ท่ีจะดําเนินการปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบของเทศบาลได 
 

 ดังนั้น อําเภอบานไผ  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอําเภอบานไผ ในขณะนั้นไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว  รายงาน
เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลบานไผข้ึนเปนเทศบาล ซ่ึงตอมาเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ”  
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี  98  ตอนท่ี  101     
ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2524  และเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม  พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบลเปน
เทศบาลเมือง  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม  
16.20  ตารางกิโลเมตร 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ   แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล  ซ่ึง
มีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก  ตอมา  เม่ือวันท่ี  20 
พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
บานไผหลังใหม  โดยนายบุญชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  บนพ้ืนท่ีดินเนื้อท่ี  10 ไร -  งาน  
35  ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากท่ีวาการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  ซ่ึงได
ใชเปนสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
 

2.1  สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ 
(1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ก. ท่ีตั้งขนาดพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูท่ีคาพิกัดระบบ  UTM  ประมาณ  

253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทาง
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาล
เมืองบานไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบข้ึนดวยพ้ืนท่ีในเขตการปกครอง 
 ของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ   
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 เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน 28,851 คน แยกเปน ชาย 13,976 คน   
หญิง 14,875 คน  จํานวนครัวเรือน 11,851 ครัวเรือน (ณ 4 มิถุนายน 2558) ประกอบดวยชุมชน ตางๆ  
จํานวน 39  ชุมชน  ดังรายละเอียดตาม 

 

 ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ลําดับ ช่ือชุมชน ลําดับ ช่ือชุมชน 

1 ประปาบานไผ 21 สมประสงคพัฒนา 
2 อยูเย็นเปนสุข 22 หลักสิบสี่ 
3 ตลาด 1,2,3 23 ประเสริฐแกว 
4 สวนราชการ 24 โนนสะอาด 
5 แกวทรานี 25 หนองแคน 
6 อุตรนคร 26 หมู 1 พัฒนา 
7 หนองลุมพุก 27 สุมนามัย 
8 ศรีหมอนพัฒนา 28 ขนมจีน 2000 
9 เจนจบทิศ 29 มิตรภาพ ซอย 4 พัฒนา 

10 ยิ่งยง 30 บานไผเกา 
11 จัดสรร 31 บานไผเกาพัฒนา 
12 คลองชลประทาน 32 บานขาพัฒนา 
13 หวยทราย 33 ศรีบุญเรือง 
14 พระธรรมสาร 34 โพธิ์สวรรค 
15 บขส. 35 กกแดง 
16 ศาลเจา 36 แสงทองประชาสรรค 
17 ศาลเจา 2 37 โนนสวรรค 
18 โนนสวาง 38 หมูสี่พัฒนา 
19 สมหวงัสังวาลย 39 ปอบิด 
20 สมหวงัสังวาลย 2   

 
 

 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนท่ีเนินสูง  ดานทิศใต
เปนท่ีราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจิก  ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  แหลงเก็บ
กักน้ําประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาวัว  เปนอางเก็บน้ําซ่ึงกรมชลประทานสรางข้ึน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้ง
อําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเก็บน้ําท่ีกรมชลประทาน
สรางข้ึนเชนกัน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอางเก็บน้ํา  
“แกงละวา” ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาค  
ไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
 เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ จึงเหมาะสําหรับท่ี
จะทําไร ทํานา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชย  บานเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแหง เชน โรงงานมันสําปะหลัง คลังสินคาเพ่ือการเกษตร โรงงานยาสูบ เปนตน 
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ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลบานไผ 
ทิศใต  ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลหัวหนอง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลหนองน้ําใส 
ทิศตะวันตก     ติดตอกับตําบลหัวหนองและตําบลบานไผ 
 

 (2)  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางดาน 
ทิศตะวันออก และดานทิศเหนือ จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี  มีแมน้ําชีไหลผานเปนลําน้ํา
แบงเขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท  เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150–300 
เมตร ดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย ไมอุมน้ํา พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไป มีลักษณะเปนทุงหญาและปาโปง
แบบปาไมผลัดใบ 

 (3)  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศ  แหงแลง

มาก  โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม  ฝนท่ีตก
มากในพ้ืนท่ีนี้สวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซ่ึงเคลื่อนมาจากทะเลจีนใตทางอาวตังเก๋ียผานเวียดนาม
เขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนท่ี
หนาวมากท่ีสุด  คือเดือน ธันวาคม  เฉลี่ย 22.6  องศาเซลเซียส 
 

2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของเทศบาลเมืองบานไผ   
        1)   การบริหาร   

เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ท่ีตองการใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถ่ินเลือกต้ังคณะบุคคลในทองถ่ิน
ข้ึนมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพ่ือเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องคกรเทศบาล  ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2546 คณะผูบริหารทองถ่ิน ชุดปจจุบัน  
ประกอบดวย (ขอมูล ณ มกราคม  2557) 
 

 1. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ                  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
                2. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  รองนายกเทศมนตรี 
                  3. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ                      รองนายกเทศมนตรี 
                  4. นายนริศ อินทรกําแหง            รองนายกเทศมนตรี 
                     5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรพัย               ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายปรีชา มุกนําพร        ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                   7. นางสาวปวริศา  โรจนภัทรภาษิต  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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                   สภาเทศบาล  ประกอบดวยสมาชิกสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ      
มีจํานวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
  

1. นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
2. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป  รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายจําลอง  ทศทิศ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายปญญา  บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายคําพันธ  สีดอนซาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11.  นายกําพล  ขันธขวา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
12.  นายเกษม  ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
13.  นายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
14.  นายผาน  ไทยรัก   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
15.  นางจงจิต  แซเหีย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
16.  นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
17.  นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 
18.  นายภาณุมาศ หลามณี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 

 
          2)  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. หนวยตรวจสอบภายใน 
9. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ 

 
มีอัตรากําลังท้ังหมด  251 คน แยกเปนพนักงานเทศบาล  70  คน  ลูกจางประจํา  51  คน  

พนักงานจางตามภารกิจ 49 คน  พนักงานจางท่ัวไป  23 คน  พนักงานครูเทศบาล  55  คน  และเจาหนาท่ี
สถานธนานุบาล  5  คน (ขอมูล ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2558) 
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ผังองคกร 
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4) การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
  (1) หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดตั้งข้ึนมาเม่ือป พ.ศ.2546  โดยอยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา ตั้งอยู ณ อาคารดานหนาหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ (ฝงขางประตูทางออก) และเปนศูนย
ภาษาอาเซียน  เปดใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป  นักเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมี
วัตถุประสงค 
 1.1) เพ่ือใหมีหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางดานวิชาการ ทางการบริหารดานตางๆ  
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 1.2) เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาหาความรู ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของทางราชการและขาราชการ  
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 
 1.3) เพ่ือเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 และเปนศูนยขอมูล 
ของเทศบาลตอไป เปดใหบริการทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.30-16.30 น. และเปนโครงการตอเนื่องในการท่ีจะ
พัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือ เอกสาร บทความ ฯลฯ ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 (2) การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุขเปน
สถานท่ีบริการท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจําบาน
และยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิดและ
จายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคุมสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคมา
สูคน เชน สุนัขบา หนู แมลงสาบ ยุง เปนตน  

 (3) การจัดการขยะมูลฝอย  ปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผ  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ             
20–22 ตัน/วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 9 แหงและเทศบาลตําบล 1 แหง ในเขต
อําเภอบานไผ ท่ีนํามากําจัดอีกประมาณ 20 ตัน/วัน  ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีจะตองกําจัดท้ังสิ้น  42 ตัน/วัน   

 เทศบาลเมืองบานไผ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 12 คัน ประกอบดวย รถขนขยะแบบอัดทาย 
จํานวน 7 คัน  แบบเปดขางเททาย(รถ 6ลอ)  จาํนวน 2 คัน และแบบเปดขางเททาย(รถปกอัพ)  จํานวน 2 คัน 
รถขอเก่ียว 1 คัน  วิ่งเก็บขนขยะ จํานวน 9 รอบ/วัน       
 เครื่องมือท่ีใชในการกําจัดขยะ มีจํานวน 6 คัน ประกอบดวย (1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 210 
แรงมา 1 คัน (2)รถบรรทุก 10 ลอ 1 คัน  (3)รถดูดโคลน  1 คัน (4) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 80 แรงมา 1 คัน  
(5) รถแทรกเตอร 1 คัน  (6) รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน 
 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดรับการอนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 46,800,000 บาท ในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุงศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองบานไผ  ภายใตแผนปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
             (4) ศูนยบริการประชาชน เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดตั้งศูนยบริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตางๆ  และการรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนท่ัวไป  การบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ     
ซ่ึงสถานท่ีตั้งของศูนยบริการเทศบาลฯ  ไดจัดตั้งไวใหบริการบริเวณ ชั้นลางของอาคารสํานักงานเทศบาลฯ 
 (5)  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
 ก. การระบายน้ํา  เขตเทศบาลเมืองบานไผจัดสรางทอและรางระบายน้ํา  เพ่ือชวยในระบบ
การระบายน้ําภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางประมาณ  66,000  เมตร  เพ่ือลดการทวมขังของน้ําเม่ือเวลา
ฝนตก   
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 ข.  ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 ลาน
บาท ซ่ึงไดดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และเทศบาลเมืองบานไผ  ไดรับการอุดหนุน
งบประมาณโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 วงเงินงบประมาณรวม 106,961,000 
บาท ผูกพันงบประมาณป พ.ศ.2556-2559 ปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการ 
 (6)  การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบไปดวย สถานีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2 สถานี สํานักงานเทศกิจ  ศูนยวิทยุสื่อสาร 1 แหง เจาหนาท่ีท้ังหมด 32 คน แบงเปน
พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  5  คน  ลูกจางประจํา8 คน พนักงานจางตามภารกิจ6 คน พนักงานจางท่ัวไป 
13 คน มีเครื่องมือเครื่องใชประกอบดวย รถยนตดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 1,000 ลิตร จํานวน 3 คัน  รถบรรทุก
น้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน  รถบรรทุกน้ําขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน  รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ี
เร็ว จํานวน 1 คัน  รถยนตตรวจการณเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 3 คัน  รถจักรยานยนตเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 2 คัน 
เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ําเล็ก จํานวน 3 เครื่อง  วิทยุสื่อสารแมขาย จํานวน 2 
เครื่อง  วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน 25 เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  จํานวน 140 เครื่อง ศูนย 
อปพร. 1 แหง และมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 353 คน 

 (7)  โรงฆาสัตว   ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   โดยเทศบาลเมืองบาน
ไผไดดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานแลวเสร็จเม่ือ ปงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับและพัฒนาการ
ใหบริการของเทศบาลใหไดมาตรฐาน 
 (8)  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี จํานวน 1 แหง ตั้งอยู
บริเวณอาคารพาณิชยหนาตลาดเทศบาล 4  

      (9) บริการอินเตอรเน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในวิถี
ชีวิตของชุมชนการพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  การประยุกตใชเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม  มุงเนนเพ่ือสรางองคความรู  แลกเปลี่ยน
สินคาการเปดตลาดแนวใหมใหกับชุมชน ตลอดจนเปนการสรางเครือขายสังคมแหงการชวยเหลือ เก้ือกูลผาน
อินเตอรเน็ต  การใหบริการชุมชนผานแนวคิด Social Networking จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ดังนั้น
เทศบาลเมืองบานไผจึงไดดําเนินการโครงการเมืองไผไอที เพ่ือใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายฟรีแก
ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีมีความตองการสนใจท่ีจะใชอินเตอรเน็ต  เพ่ือหาความรู  ขอมูล
ตางๆ บนระบบอินเตอรเน็ต โดยไดทําการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 15 จุด ซ่ึงไดแก  
           1. ศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ 

2. ศาลากลางน้ํา ท่ีวาการอําเภอบานไผ 
3. บริเวณตลาดไนทเทศบาลเมืองบานไผ 
4. ศาลาชุมชนเจาเงาะสัมพันธ 
5. ศาลาชุมชนจัดสรร 
6. ศาลาชุมชนโนนสะอาด 
7. ศาลาชุมชนโนนสวาง 
8. ศาลาชุมชนสมหวังสังวาลย 
9. หนาโรงเรียนกรุณาศึกษา 
10. หนาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ 
11. หนาศูนยสุขภาพชุมชนบานไผเกา 
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12. หนาโรงเรียนแสงทองประชาสรรค 
13. หนาโรงเรียนบานเก้ิง 
14. หนาศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง 
15. ศาลาชุมชนกกแดง 

 

          นอกจากนั้นยังมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการอินเตอรเน็ต  ณ ศูนยบริการรวมสํานักงาน
เทศบาลเมืองบานไผ และสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายบริเวณรอบๆสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ โดยเปด
บริการฟรีในวันเวลาราชการ ตั้งแต 08.30–16.30 เพ่ือเปนสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกเพศ   
ทุกวัย  ไดเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตท่ีเร็วและทันสมัยในการใหบริการเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูล
ในดานตางๆ ตลอดจนการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง ตอไป 

 

(10) สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 

หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ป  2555  ป  2556   ป  2557  

1. หมวดภาษีอากร (รายไดท่ีจัดเก็บเอง) (รวม) 7,677,897.04 7,913,126.76 8,488,365.51 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5,671,287.14 5,853,796.76 6,078,128.76 

ภาษีบํารุงทองท่ี 239,558.10 233,016.00 230,768.75 

ภาษีปาย 1,681,159.40 1,753,000.00 2,119,762.00 

อากรการฆาสัตว 85,892.40 73,314.00 59,706.00 

อากรรังนกนางแอน - - - 

ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลกียาสูบ - - - 

ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลกีนํ้ามัน - - - 

คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม - - - 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 3,226,353.30 4,345,001.10 4,379,014.90 
คาธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและจาํหนาย
เน้ือสัตว 148,164.00 127,101.00 86,241.00 

คาธรรมเนียมประทับตราการรับรองใหจําหนายเน้ือสัตว - - - 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสรุา 6,469.90 8,972.50 11,766.10 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 1,560.00 977.60 

คาธรรมเนียมจอกรถจักรยานยนตและรถยนต - - - 

คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 12,164.40 41,619.60 41,224.20 

คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 1,913,091.00 2,552,508.00 3,037,870.00 

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล 55,000.00 55,000.00 55,000.00 
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจงสถานท่ี
จําหนายหรือสะสมอาหาร - - - 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน - - - 
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพ่ือการโฆษณา - - - 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 25,650.00 23,430.00 26,220.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 107,860.00 50,070.00 60,660.00 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ป  2555  ป  2556   ป  2557  

คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 16,530.00 25,590.00 26,430.00 

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว - - - 

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 (อบจ.) - - - 
คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมสีิทธิทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม - - - 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมสีทิธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม - - - 

คาธรรมเนียมคาํขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม - - - 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม - - - 

คาธรรมเนียมคาํขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ - - - 

คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ - - - 

คาธรรมเนียมการแพทย 7,600.00 7,470.00 7,350.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจดัระเบียบจอดยานยนต - - - 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 69,700.00 73,000.00 93,050.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคภีัย - - - 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการรกัษาความสะอาด - - 1,150.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - - 220.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 28,780.00 - 17,940.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - - 12,730.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา - - - 

คาปรับการผิดสัญญา 46,164.00 592,885.00 174,951.00 

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 

คาใบอนุญาตรับทําการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ - - 302,600.00 

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร - - 49,330.00 
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  
เชน เรขาย หรือแผงลอย - - 61,700.00 

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน - - - 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 1,880.00 2,540.00 2,160.00 

ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเครื่องเสียง 8,110.00 12,945.00 10,955.00 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรบัอ่ืนๆ  779,170.00 770,310.00 298,490 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   (รวม) 2,082,186.95 2,698,538.87 2,791,296.86 

คาเชาท่ีดิน - - - 

คาเชาหรือบริการสถานท่ี 1,423,575.00 1,265,430.00 1,231,800.00 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ป  2555  ป  2556   ป  2557  

รายไดจากการขายทอดตลาดในทรัพยสิน - - - 

รายไดจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย - - - 

เงินปนผลจากโรงพิมพสวนทองถ่ิน - - - 

คาตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในนานนํ้าไทย - - - 

รายไดจากทรัพยสินยอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน 658611.95 1,433,108.87 1,559,496.86 

4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย(รวม) 949,901.42 1,046,082.31 1,383,099.75 

เงินชวยเหลือจากการประปา - - - 

เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 949,901.42 1,046,082.31 1,383,099.75 
เงินชวยเหลือทองถ่ินจากการโอนกิจการสาธารณปูโภค
และการพาณิชย - -  

เงินชวยเหลือจากกิจการโรงแรม - -  
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย - -  

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยอ่ืนๆ - -  

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (รวม) 999,043.00 1,185,960.00 767,712.00 
คาจําหนายเวชภัณฑ - - - 

คาขายเศษของ - - - 

เงินท่ีมีผูอุทิศให - - - 

คาขายแบบแปลน 565,100.00 203,500.00 356,100 

คาเขียนแบบแปลน - - - 

คาจําหนายแบบพิมพและคาํรอง 29,333.00 27,493.00 25,430.00 

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - -  

คาสมัครสมาชิกหองสมุด - -  

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆนอกเหนือจากรายการขางตน 313,610.00 954,967.00 386,182.00 

6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงให อปท.(รวม) 85,167,923.37 95,507,677.26 97,448,835.62 

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรอืลอเลื่อน - - - 
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 
(อบจ.) - - - 
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 12,813,044.33 13,798,842.24 14,523,885.34 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 50,304,639.93 56,225,399.38 60,495,683.84 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 397,045.44 1,223,695.66 705,656.58 

ภาษีสุรา 4,962,491.94 5,009,665.82 5,446,082.91 

ภาษีสรรพสามิต 8,917,454.85 10,945,382.41 7,407,752.16 
ภาษีการพนัน - - - 
ภาษียาสูบ - - - 

อากรประมง - - - 
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หมวด / ประเภท 
 รับจริง   รับจริง   รับจริง  

 ป  2555  ป  2556   ป  2557  

คาภาคหลวงไม - - - 

คาภาคหลวงแร 163,929.96 116,323.85 208,225.95 

คาภาคหลวงปโตรเลยีม 1,566,397.92 1,820,958.90 1,520,349.84 

รายไดจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ - - - 
คาธรรมเนียมนํ้าบาดาล - - - 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 6,042,919.00 6,287,409.00 7,141,199.00 

คาธรรมเนียมสนามบิน - - - 
ภาษีจัดสรรอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน - - - 

รวมรายรับท้ังสิ้น 100,103,305.08 112,696,386.30 115,258,324.64 

7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 34,248,122.00 50,131,012.00 54,596,489.00 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 34,248,122.00 50,131,012.00 54,596,489.00 

เงินอุดหนุนท่ัวไปอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน - - - 

รวมเงินรายไดท้ังสิ้น 134,351,427.08 162,827,398.30 169,854,813.64 
 
 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองบานไผ 
  การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองบานไผ กําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการกําหนดตําแหนง
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวย ขอนแกน  
กาฬสินธุ  มหาสารคาม  และรอยเอ็ด  ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลาง
การคาบริการและการลงทุนของภาค  การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทํา
การเกษตรกาวหนา เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลง 

เทศบาลเมืองบานไผ  มีจุดยืนทางยุทธศาสตรจะตองเปนการกําหนดตามแผนยุทธศาสตร  และ
แผนพัฒนาสามป  จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร
การเขาสูประชาคมอาเซียน  และแนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี  ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  ผังเมืองรวม  
แผนชุมชน  และสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

 



1. ฝายอํานวยการ 1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 1. ฝายแผนงานและงบประมาณ 1. ฝายบริหารงานคลัง

 1.1 งานการเจาหนาที่  1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน  1.1 งานพัสดุและทรัพยสิน

 1.2 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข  1.2 งานศูนยบริการสาธารณสุข  1.2 งานจัดทํางบประมาณ  1.2 งานการเงินและบัญชี

2. ฝายปกครอง  1.3 งานรักษาความสะอาด  2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  1.3 งานสถิติการคลัง

 2.1 งานทะเบียนราษฎร 2. ฝายบริการสาธารณสุข  2.1 งานบริการและเผยแพรวิชาการ 2. ฝายพัฒนารายได

 2.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน  2.1 งานสงเสริมสุขภาพ  2.2 งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น  2.1 งานพัฒนารายได

3. ฝายบริหารงานทั่วไป  2.2 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 3. งานนิติการ  2.2 งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย

 3.1 งานธุรการ  2.3 งานสัตวแพทย 4. งานธุรการ 3. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

 3.2 งานสารบรรณ 3. ฝายบริหารงานทั่วไป  3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

4. ฝายปองกันและรักษาความสงบ  3.1 งานธุรการ   3.2 งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

 4.1 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.  ฝายบริหารงานทั่วไป

 4.2 งานรักษาความสงบ  4.1 งานธุรการ
 4.2 งานการเงินและบัญชี

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 1.  ฝายแผนงานและโครงการ 3. ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 1. ฝายสังคมสงเคราะห

 1.1 งานวิศวกรรม  1.1 งานแผนงานโครงการ   3.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   1.1 งานสังคมสงเคราะห

 1.2 งานสถาปตยกรรม  1.2 งานระบบสารสนเทศ   3.2  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2. ฝายพัฒนาชุมชน

2. ฝายการโยธา  1.3 งานงบประมาณ   3.3 งานกีฬาและนันทนาการ  2.1 งานพัฒนาชุมชน

 2.1 งานสาธารณูปโภค  1.4 งานธุรการ   3.4 งานกิจการศาสนา  2.2 งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม

 2.2 งานสวนสาธารณะ 2. ฝายบริหารการศึกษา   3.5 งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม 3. งานธุรการ

 2.3 งานศูนยเครื่องจักรกล  2.1 งานการเจาหนาที่ 4. โรงเรียนเทศบาลบานไผ

 2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ  2.2 งานการศึกษาปฐมวัย 5. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

3. ฝายชางสุขาภิบาล  2.3 งานโรงเรียน 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1

 3.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  2.4 งานกิจการนักเรียน 7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2

 3.2 งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3

4. งานธุรการ 9. หนวยศึกษานิเทศก

กองวิชาการและแผนงาน

กองชาง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผูอํานวยการกองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานทั่วไป  8)  (1)

16

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  8)  (1)(นักบริหารงานชาง  8)  (1)
ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองการศึกษา ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองบานไผ

(นักบริหารงานการศึกษา  8)  (1)

กองคลัง

(นักบริหารงานทั่วไป 8) (1) (นักบริหารงานสาธารณสุข  8) (1) (นักบริหารงานการคลัง  8)  (1)

กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล 9) (1) 

รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล 8) (1) 

รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล 7) (1) 

หนวยตรวจสอบภายใน  
จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว (1) 
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บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร ของเทศบาลเมืองบานไผ (พ.ศ.2559-2563) 

 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
  

 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  

(ขอนแกน, มหาสารคาม, รอยเอ็ด, กาฬสินธุ) 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

 
นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี   ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ    
เม่ือวันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ 

 1. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 0 จะใชมาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู
คะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษ
และเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด 

 2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 0 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การ
บริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความ
ไววางใจกับประเทศเพ่ือนบานและการเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนน
ความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง 
ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได 

 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ สามารถบูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได เสริมสรางความความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ
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บนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหาร
ราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคน
ไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลก
ทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน 

 3. นโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 0 ในระยะ
เฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานท้ังระบบ
มีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเท่ียวท่ีเนนบริการ
ทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิมความเขมงวดใน
การระวังตรวจสอบ 

 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผู
ยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 
และการมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและ
รวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีได
ประกาศไวแลว แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองใหแกผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท่ี
มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนว
เขตพ้ืนท่ีปาท่ีไมชัดเจน อันกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ 

 4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 0 จัดใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 
เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสราง
สัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแลประขาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและ
บริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 
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 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล รวมท้ังระบบการประเมินสมรรถนะท่ี
สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญทะนุบํารุงและอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

 5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 0 โดย
วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ  และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล 
โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 

 6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 0  รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที ระยะตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู และ
ระยะยาวท่ีตองวากรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี ้

 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนด
ภายในสิ้นปนี้สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติทีไดจัดทําไว โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีใหความสําคัญใน
การบูรณาการงประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย 
ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปนและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนํา
โครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชนในกทม.มาจัดทําเปน
โครงการลงรวมกับเอกชน ซ่ึงจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการกอสราง วงการอสังหาริมทรัพย
และตลาดการเงินดูแลเกษตรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือใน
เรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึงลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวใน
ประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได เนนการใหความรูและเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม 

 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาด
แคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป 
2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซ่ึงจะ
สามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและ
ใหมีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและ
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ผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึน
โดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุง
โครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษีทางดานการคาและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซ่ึงจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก 
ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหยอน
ภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชนเฉพาะผูท่ีมี
ฐานะการเงินดี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา ซ่ึง
จํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลือ
งบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. 
และรถไฟฟาเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาล
ตอไปทําไดทันที ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ทาอากาศยานดอน
เมือง และทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกส
ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให
ทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโงกับทาเรือ
แหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกรองน้ําลึกปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงาน
กํากับดูแลระบบราง เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการ
ท่ีเปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปน
โครงขายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนด
เปาหมายและมาตรการท่ีจะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ 
คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การแบงเขต
เพ่ือปลูกพืชแตละชนิด ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแตตนนําจนถึงปลายน้ํา สงเสริม
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรคเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง  ซ่ึงจะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมี
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง 

 7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 0  เรงพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ
พัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการ
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เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย
ระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บาน
คลองลึก และบานคลองใหญ 

 8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรม0 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไม
ต่ํากวา 1% ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน 
ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีจําเปนจะตองซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศจะใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย 

 9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 0 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน 
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติในระยะ
ตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีใหประชาชน
สามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปน
เอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไม
เกิดความซํ้าซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิด
จากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนให
ดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะ
อุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ และใช
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 

 10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 0 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากร
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน
และตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการไดในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช
อํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเปนสําคัญ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและ
เปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตท้ังในดานวินัย
และคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐ และเปดเผยผลการ
ประเมินตอประชาชน อีกท้ังจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 
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 11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหนา 0 จะเรง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยูและ
ระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑท่ีเปดกวางข้ึนในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปนธรรมปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจาย
แกประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงายและรวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม
เพ่ือชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับ
ผลกระทบจากความไมเปนธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชกับการ
ปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดดานคามนุษย 
แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) มีแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” 
ในทุกมิต ิ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือ
มุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 ซ่ึง
กําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดม่ันในวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี 

วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดไววา 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มุง
สรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมี
ศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการ
พัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจกครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน) มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  



29 

ท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันดาน
การคา จากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีสําคัญ 6 ยุทธศาสตร คือ   

(1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม    
(2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน    
(3)  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน    
(4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน    
(5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
(6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีกรอบ 

แนวทางเบื้องตนดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก

ครอบครัว และชุมชน เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการ
คุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศร ีภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส 
ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มุงเตรียมคนให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติให
มีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน เพ่ือใหเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริม
การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค 
การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
สรางสรรค เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสสรางความม่ันคงดานพลังงาน 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบ
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หุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสราง
ปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค และ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญ
กับการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยกระดับ
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะ
โลกรอน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด  

�  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

  (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ)  
คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด  

โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน  
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ”  (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน      
มาจาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 
 

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา  
 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)  
  เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป  จึงไดกําหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้  
  1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัด  
   1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน  
   2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP  
   3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  
   4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน  
   5) รอยละของประชาชนในกลุมจังหวัดท่ีมีความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น  
ยุทธศาสตร ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การคา  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  

1) เปาประสงค   
1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  

   1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตร  
และผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร  

2) ตัวช้ีวัด  
   2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง GAP  
   2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน  
   2.3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

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

   3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

1) เปาประสงค   
   1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด  
   1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

1.3) เพ่ิมคุณภาพฝมือแรงงาน  
  2) ตัวช้ีวัด  

2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด  
2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด  
2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด  
2.4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงานท่ีไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ  

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  
   3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  
   3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  

       ดานอุสาหกรรม  
  3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
   3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผูประกอบการ  
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  
  1) เปาประสงค  

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  

2) ตัวช้ีวัด  
   2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว  
   2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว  
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   2.3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP  
  3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  

3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว  
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว  

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การเตรียมความพรอมกลุมจังหวัดเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1) เปาประสงค   
   1.1) บุคลากรกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสู 

       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสู AEC  
  2) ตัวช้ีวัด 

2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
 

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

“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
 

พันธกิจ    
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข  
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ท้ังดานเศรษฐกิจการ  คมนาคม และ 
    ทรพัยากรมนุษย เพ่ือมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียน  

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

ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
4. การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

       และอาเซียน  
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเท่ียว  
แผนงาน  1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

2. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว 
3. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง  

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน  1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  
แผนงาน  1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  

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

2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  
กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข  
แผนงาน  1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน  

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

2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
กลยุทธท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก 

ปาอยางยั่งยืน 
แผนงาน  1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
กลยุทธท่ี 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม  
แผนงาน  1 แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม  
กลยุทธท่ี 3 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
แผนงาน  1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีชุมน้ํา  

2 แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
แผนงาน 1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
กลยุทธท่ี 1  สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน  1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  

2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม  
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กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน  
แผนงาน  1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง  
3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี  

กลยุทธท่ี 3 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
แผนงาน  
   1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน  
แผนงาน  1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง  

2 แผนงานขับข่ีปลอดภัย  
3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ  

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง  

2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง  
3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาค       
ลุมน้ําโขงและอาเซียน  
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

     และอาเซียน  
แผนงาน  1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง  

2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส  
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว  
3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน  
4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม 
แผนงาน   1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
   2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและ  
 ประเมินผล  
   3 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม  
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน  1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรบัการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน  1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
ประจําป 2559-2561 

 

วิสัยทัศน  
“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็งเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน” 

  

พันธกิจ  
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได  โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน  การบริการและ

การทองเท่ียว 
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียว

ของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แขงขัน  
               ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ชุมชนเมือง และชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ 

1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

1.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 

1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาขาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย  แนวทางการพัฒนา 3 แนวทางพัฒนา ดังนี้  
  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและใหท่ัวถึง 
 2.2 พัฒนาระบบบริการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 
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 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปน
ศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
พัฒนา ดังนี้  
  3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
 3.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ  และการกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย 
 3.3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน 
 3.4 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 6 แนวทางพัฒนา ดังนี้  
  4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
 4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
 4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนมีสวนรวม 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
 4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวย แนวทางพัฒนา 2 แนวทางพัฒนา ดังนี ้
 6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แขงขัน   
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 
 7.2 อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
 7.4 พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว 
 7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 
4 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 
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 8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 
 

นโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง ไดมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบานไผ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งท่ี  9/2557 เม่ือวันท่ี 15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 
2557 นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 บัญญัติไวความวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธาน
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณทานประธานเปน
อยางสูง ท่ีทานไดเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
เมืองบานไผแหงนี้กอนเขารับหนาท่ี สิ่งสําคัญท่ีสุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพ่ือจะแจงกับประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ตลอดถึงผูนําชุมชนและประธานชุมชนทุกทานไดรับทราบวาใน
การเขามาทําหนาท่ีบริหารงานของกระผมและทีมบริหารเพ่ือบานเกิดเมืองนอน  ซ่ึงประกอบดวย  

1. นายจิระบูรณ   ปญญารัตนวงศ    เปนรองนายกเทศมนตรี 
2. นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ   เปนรองนายกเทศมนตรี 
3. นายนริศ  อินทรกําแหง  เปนรองนายกเทศมนตรี 
4. นายเลิศสิน  จึงจรัสทรพัย  เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายปรีชา  มุกนําพร  เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวปวริศา โรจนภัทรภาษิต  เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี 

 การเขามาบริหารงานในครั้งนี้เปนการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็น
ภาพความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีคุณภาพและมีความพรอมท้ังดานกายภาพ และดาน
การบริหารงานสําหรับใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
เปนระเบียบเรียบรอย ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมีความพรอม กลาวไดวาเปน
ความภาคภูมิใจ ความตั้งใจแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนา ซ่ึงในสภาวะปจจุบันเปน
ท่ีทราบกันดีวาในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community : AEC) อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดาน 
 รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหงไดมีการปรับตัวและเตรียมความพรอมเขาสูระบบประชาคม
อาเซียนดังกลาว  ดังนั้น  เทศบาลในฐานะเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปรับตัวใหมีความพรอมทุกดาน  อาทิ  การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปดโอกาสทางการศึกษา  การ
อนุรักษและการตระหนักในการใชทรัพยากร  การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสรางเครือขายในการสงเสริมอาชีพ  
การพัฒนาสิทธิและความยุติธรรมในสังคมรวมถึงการรักษาและการเผยแพรเอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรมสูสังคม
อาเซียนฯลฯ เปนตน 
 กระผมและคณะผูบริหารมีความตั้งใจและหวังเปนอยางยิ่งวา เทศบาลเมืองบานไผ จะมีความ
พรอมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และสามารถทําใหชุมชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ไดรับประโยชนจากแนวทางการพัฒนา  ใหเปนชุมชนนาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดี  
ประชาชนมีความสุขท้ังกาย  ใจ  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ซ่ึงนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ท่ีจะไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผแหงนี้ ในแตละดานมี
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ความสอดคลองกับนโยบายท่ีไดประกาศไวในการรณรงคเลือกตั้งท่ีผานมา  โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการ
พัฒนาและมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติใหไดจริงตามท่ีกลาวไว  บัดนี้  กระผมและคณะผูบริหารพรอมท่ีจะนําเสนอ
นโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ   โดยผานทางทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล
และผูนําชุมชน  พ่ีนองชาวเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน  ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของกระผมในโอกาสตอไปตามลําดับ   ดังนี้ 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน  โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน  กลุมพลังมวลชน   องคกรภาคเอกชน
และภาคีเครือขายตาง ๆ  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอพ่ีนองประชาชน 
  1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  (Good  Governance)   โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6  ประการ 
ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก
ความคุมคามาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ  เปน
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอ
ประชาชนผูรับบริการซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 
ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.2   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด  รวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ  
สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหาร
จัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  โดยจะ
ใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยาง
เปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
  1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง  สะดวก  
รวดเร็ว  
 

 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดแก  ถนน  รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมี
มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความ
คิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ
พรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและ
เยียวยาผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยจัด
ระเบียบปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือน
ประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 
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  2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ของสมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน  กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยาง
ท่ัวถึง เพ่ือใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝา
ระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาล
และไดรับการรักษาอยางทันทวงที 
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ใหไดรับการดูแล
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม  จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถ
พ่ึงตนเองได 
  3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ี
พักผอนหยอนใจและสถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวย
ดวยความรวดเร็ว 
 

 4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาท่ี  
สงเสรมิความรวมมือในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรู
ดานวิชาการ 
  4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ
สามารถขอรับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได  รวมถึงเพ่ิม
ชองทางในการติดตอสื่อสาร  การรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 
  4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ท้ังใน
ดานของบุคลากร  ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ  เชื่อมโยงระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  
เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน  ท้ังนี้
มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ สังคมและ
สติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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  4.4 สงเสริมการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอน
ภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 
  4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแต
ละแหงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอิสาน  โดย
จะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ  
  4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 
 

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
  5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่อง
และเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาด
รองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไป
ประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได  
  5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริม
ใหประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและ
เอกชนและกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
วัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับ
มิตรประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
 

 6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความ
หลากหลายของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการ
ปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู  (Knowledge 
Management) ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูล
ตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ  ท้ังนี้
เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมาก
ข้ึนใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดย
การพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน 
สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและ
ชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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  6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมให
เปนระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ี
สาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการ
บังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนิน
กิจการท่ีอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 

 นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามท่ีกระผมไดแถลงมา  ท้ังหมด  6 ดาน 
นั้น กระผมและคณะผูบริหารไดวางแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานสภาพความเปนจริงของปญหาความ
เดือดรอน ความตองการของพ่ีนองประชาชนเปนหลัก โดยวิเคราะหถึงปจจัยภายในและภายนอกของเทศบาล
เพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบานไผ ท่ีสามารถจะแกไขและพัฒนาใหเกิด
ความเจริญมากข้ึนจากปจจุบัน กระผมขอใหคําม่ันวาจะเรงดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ใหเกิดผลสําเร็จ
โดยจะจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน จัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปใหเกิดประโยชนสูงสุด  คุมคาในการดําเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ชัดเจน บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรม จะใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมของ
ประชาชน  เสริมสรางความรัก  ความสามัคคีใหเกิดกับชุมชน  เสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ือใหเทศบาลเมือง
บานไผ เปนเทศบาลท่ีนาอยูอยางยั่งยืน สมดังวิสัยทัศนการพัฒนาท่ีไดกลาวไว  ท้ังนี้จะยึดถือประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  นโยบายท้ัง 6 ประการ 
ท่ีกลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในชุมชนและภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง ดังนั้น 
การดําเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายท่ีมีอยูท้ัง 6 ขอนั้น จึงมี
ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ท่ีจะตองเขามาชวยกันเปนพลังท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของบานเมืองเราและการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผม
ไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมลําบากนัก  ท้ังนี้ก็
ดวยความรู  ความเขาใจในภารกิจ  ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ในแตละระดับ ตั้งแตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาราชการ 
พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ องคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชนท่ัวไป ชุมชน และพ่ีนองประชาชน เปนตน 
 กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนท่ีจะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิด
เปนรูปธรรมข้ึนมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมท่ีดีและมาตรฐานได กลาวคือ เทศบาลเมือง
บานไผ ของเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนทองถ่ินท่ีมีความตื่นตัวอยางมีพลังอยูตลอดเวลา      เปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สังคมมีคุณธรรม เปนบานเมืองมีความอยูดี ผูคนมี
ความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความเปนเอกลักษณของทองถ่ินเรา      
และในโอกาสนี้กระผมและทีมเพ่ือบานเกิดเมืองนอน  ขอทํางานเพ่ือสานตอวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองบานไผ 
“ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองนาอยู  แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”  
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3.2  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ปญหาการระบายน้ํา   ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได

มาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน  เม่ือฝนตกในชวงฤดูฝนรวมท้ังสาเหตุจากการอุดตันของทอระบาย
น้ําโดยท่ัวไป  ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพ้ืนดิน
โดยท่ัวไปของประชาชนท่ีใชปลูกบานเรือน  ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ําออกจาก
บานเรือนได  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซ่ึงสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายก้ันน้ําซ่ึงเปน   สาเหตุ
ทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายังไมเสร็จสมบูรณท้ัง
ระบบ 

  ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยท่ัวไปมี
สภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา  และสวนใหญไมมีทอ
ระบายน้ํา  ถนนบางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดินทราย 
การเชื่อมตอของทอระบายน้ํายังไมสมบูรณ  เพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา  บางสายไมมีทอระบายน้ํา  ทํา
ใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน เพราะการระบายน้ําและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตันของ
ทอระบายน้ํา   ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 

 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะไมท่ัวถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมากและมีก่ิงโคมไฟท่ีชํารุด
เสียหาย ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม  ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ   ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยังไม
ท่ัวถึง  ยังมีบางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  
เพราะขาดแคลนน้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนจัดสรร 

  ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล   เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํามาก  
การตื้นเขินของลําหวย  หนอง  บึง  ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหงขอด
อยางรวดเร็วหลังน้ําลด  ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  

 
2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการท้ิงขยะไมเปนท่ี  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชนไดนํา

ขยะมากองตามพ้ืนดินทําใหเศษขยะปลิวกระจายท่ัวไป ถังขยะท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ และมี
ขนาดเล็ก   ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองท่ีพ้ืนดิน  ทําใหขยะ
ปลิวกระจายเต็มพ้ืนดินและสกปรก 

  ปญหาเรื่องขยะตกคาง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ 
บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะลน
ถังหลนลงตามพ้ืนในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาท่ีเก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะท่ีหลนอยูตามพ้ืนดินใหหมด 
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               ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยท่ัวไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกในเรื่อง
สิ่งแวดลอม การท้ิงขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน 

  ปญหาการระบายน้ําเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา การ
ระบายน้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําท่ีเปนดิน ซ่ึงทําใหการระบายน้ําไมดีเทาท่ีควร    
น้ําเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซ่ึงถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดน้ําขังและเปน
น้ําเสีย เนา และสงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

 ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลาย
ประเภทท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน โรงสี
ขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ําเสียลงสูลํา
รางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกลิ่นเหม็น 

 
             3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                ปญหาการสงเสริมอาชีพ   มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ จํานวนมากท่ีรายไดไมเพียงพอ
ตอการเลี้ยงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว ซ่ึงเทศบาลไดเขาไปชวยเหลือโดยการ
สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดใหแกประชาชนเหลานี้  แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งมา
จากการบริหารจัดการของกลุมอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยางเพียงพอ ขาด
ความโปรงใสและความสามัคคี ขาดตลาดรองรับสินคาท่ีไดจากการผลิตของชุมชนหรือสินคาOTOP  หนวยงาน
ภาครัฐยังไมสามารถสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน 
ทําใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงานมีปญหาในตลาดการแขงขันท้ังในและตางประเทศ  เนื่องจากแรงงาน
ขาดฝมือและทักษะ 
  ปญหาขาดกองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพและรายได ประชาชนโดยท่ัวไปตามชุมชนตาง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดต้ังกองทุน    เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนในกลุมผูท่ีดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินท่ีจะขอรับการสนับสนุน เพ่ือเอามา
จัดตั้งกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพ่ือการกูยืม ซ่ึงยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

   ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจาย
รายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดต้ังกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดของ     
ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือสรางรายไดท่ีมีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดมามากมาย   
เชน   กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุน
บานม่ันคง ซ่ึงบางสวนเกิดข้ึนมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวต้ังเปนเงินกองทุนหรือกองทุนท่ีมี
หนวยงานอ่ืน ๆ ใหการสนับสนุน เม่ือมีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ข้ึนมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ  
ข้ึนมาบริหารกองทุน ซ่ึงปญหาท่ีพบคือการขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการ
บัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการให
เงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอ่ืน ๆ เกิดการคอรัปชั่น ขาดความสามัคคีท่ีสงผลใหการบริหาร
เงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส  มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นคําขอไว และกิจกรรมท่ีลงทุนไมกอใหเกิดประโยชนไมเกิดอาชีพท่ี
กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับเงินจากกองทุนเพียงฝาย
เดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึกในการใชเงินกองทุนอยาง 
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ถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซ่ือสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพ่ึงพาตนเองท่ีพอเพียง 
เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการ
ชําระหนี้คืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ เม่ือการบริหารโครงการขาด
ประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต 

4. ดานการพัฒนาสังคม 
  ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลังกาย  ประชาชนโดยท่ัวไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา สําหรับ
การออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมนันทนาการตางๆปจจุบัน
ภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนท่ีตองการสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ือ
ลดปญหาการม่ัวสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ท่ีดินภายใน
เขตเทศบาลท่ีเหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก 

  ปญหาประชาชนท่ียากจนไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ  ไม
มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองใชพ้ืนท่ีของการรถไฟและท่ีสาธารณะบางแหงปลูกสรางท่ีอยูอาศัยแบบชั่วคราว 
สรางปญหาในการจัดระเบียบชุมชนขาดความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการ
ดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซ่ึงเกิดจากปญหาความ
ยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพ้ืนท่ีเขตเมือง 
  ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมส่ังสอน  สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยมทางดาน
วัตถุมากข้ึน และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการอบรม
และสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรม
สังคมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันท่ีเข็มแข็ง  การปรับเปลี่ยนเพ่ือเขาสูโลกในยุค
โลกาภิวัฒน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

   ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ท้ังผู
ติดยาเสพติดและผูขายท้ังในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยท่ัวไปตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม ประชาชน
ยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพท่ีมีรายไดดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็
ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพ่ือแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซ่ึงปญหาดานนี้ยังมีสถานการณท่ีไมนา
ไววางใจ ประชาชนโดยท่ัวไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและปราบปรามกันตอไป 
และสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจาก
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ท่ีทํางาน เพ่ือนชักจูง ผูคายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ 
แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหันมาพ่ึงยาเสพติด 

   ปญหาไขเลือดออก   เปนโรคท่ีสามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไมสามารถ
ทําได โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตาง ๆ ดวย บานเรือนของ
ประชาชนไมมิดชิด ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มัก
เกิดจากมีน้ําขังตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปนอันตรายแกประชาชน ขาดการ
ปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะพันธยุงและการพนยาฆายุง 

 ปญหาการขาดสถานท่ีอานหนังสือของชุมชน  ตามชุมชนตาง ๆ ไมมีแหลงความรูท่ีจะ
ไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานท่ีเปนศูนยรวมของประชาชน เพ่ือใชใน
การพบปะสังสรร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ของทาง
ราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 
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         ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไมนิยมสง
บุตรหลานใหมีการศึกษาสูงข้ึน เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอท่ีจะสงบุตรหลานใหมีการศึกษาใน
ระดับสูงได ประชาชนท่ีมีการศึกษานอย ทําใหหางานทํายาก ขาดประสบการณ ความรูและขาดทักษะฝมือใน
การทํางาน ขาดสถานศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนต้ังอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากท้ังตอเด็กนักเรียนและ
ผูปกครองในการเดินทางมาเรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดาน
การศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาท่ีถูกตอง ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแตละ
ครอบครัว การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการเพ่ิมพูนความรูและการพัฒนา
ฝมือทักษะท่ีมีคุณภาพในการทํางาน จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

           ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความเขาใจ
ในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ใน
การตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมท้ังการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสราง
ความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการ
ประชาสัมพันธ  ใหกับประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู 
ความเขาใจของประชาชน 
 

5. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
          ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนตาง ๆ ในเขต
เทศบาลท้ัง  39  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงทํางานเพ่ือประโยชนของ
สวนรวม และเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ
ในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ท่ีทําการชุมชน หอกระจายขาว และคาตอบแทน
ในการทํางาน หนวยงานท่ีเก่ียวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดานระเบียบฯ 

           ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย การ
งัดแงะ  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม สวนมากจะมาจาก
กลุมผูติดยาเสพติด และมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพใน
เวลากลางคืนซ่ึงปญหานี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป การม่ัวสุมเลนการพนัน 
ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต 

 
ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                ดานคมนาคม 
                    โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผาน
ตัวเมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากจากเปนถนนเมน ท่ีสามารถเดินทางเขาสูตัวเมือง
ขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพดาน
การเปนศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได  มีเสนทางคมนาคมทางรถยนต
สามารถเชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนนเชื่อมตอระหวางอําเภอบานไผ 
และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทําใหประชาชนเกิด
ความตองการดานคมนาคมมากข้ึน และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกนจนเกินไป 
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                 ขอจํากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนท่ีอยูอาศัย   งบประมาณและอัตรากําลังมีไม
เพียงพอ  ถนนชํารุดบอย ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา  ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาด
วินัยในการขับข่ียานพาหนะ 
                 ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   
                   โอกาส  ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  มีสวนราชการท่ีเก่ียวของและบริษัทเอกชน 
ท่ีรับผิดชอบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ  คือ  สํานักงานการประปา  สํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดานสาธารณูปโภค / 
สาธารณูปการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพ้ืนท่ี 

 ขอจํากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีข้ันตอนการ
ดําเนินการลาชาเนื่องจาก  เปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมีปญหาดาน
การประสานงานและการวางแผนรวมกันของหนวยงาน  ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ําประปาใช  การใหบริการ
ไมสะดวก  และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด  ทําใหไมสามารถสนองตอบตอ
ปญหาความตองการของประชาชนไมทันทวงที  ขาดแคลนแหลงน้ําผิวดินสําหรับน้ําดิบท่ีจะใชในการผลิต
น้ําประปาเพราะในบางฤดูแหลงน้ําดิบท่ีมีน้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพียงพอตอระบบการผลิต ทําให
การบริการไมสมํ่าเสมอ 

                  ดานการส่ือสารคมนาคม 

 โอกาส  มีบริษัทท่ีดําเนินเก่ียวกับระบบการสื่อสารเชน บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จํากัด 
มหาชน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน  ซ่ึงมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุน
ของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังการขยายบริการของภาครัฐ  อําเภอบานไผ เปนอําเภอท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การสื่อสารมี
ความพรอม 

 ขอจํากัด  ความไมคลองตัวในการใหบริการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหบริการ
สาธารณะในระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร  การ
สื่อสารและการโทรคมนาคมของประเทศ มีขอจํากัด  เชน  ขอจํากัดในเรื่องคูสาย และสัญญาณโทรศัพท 
สัญญาณดาวเทียม  อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง  การทําลายทรัพยสินของกลุมคนราย เชน  
ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ 
 

ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 โอกาส  มีแหลงน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองง้ิว  
สระสวรรค  หนองลุมพุก  เปนตน  และแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา  คือ  แกงละวา  มีแหลงน้ําชลประทาน
ท่ีสําคัญ  คือ  อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาวัว 
                  ขอจํากัด   ท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแทจริงลดลง  ดินเปนดินรวน
ปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร และขาดความรูความเขาใจท่ี
จะนําหลักวิชาการดานการเกษตรมาพัฒนา 
                ส่ิงแวดลอม 
  โอกาส  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม 
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มากข้ึน  และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีไมมาก  มีการ
วางแผนดานสิ่งแวดลอมของเทศบาล เพ่ือปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  รวมท้ังไดรับ
การสนับสนุนดานเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  มีความรวมมือในการ
ดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
เทศบาลเมืองบานไผ และ อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน   ยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการรองรับปญหาดาน
ขยะและแหลงรองรับการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ขอจํากัด  ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  และความไมเปนระเบียบเรียบรอย  การจัด
ระเบียบชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  
การลงโทษผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด  การประสานงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ี
เก่ียวของซ่ึงมีมาก ท้ังดานการปฏิบัติท้ังดานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ขาดแคลนบุคลากร  เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการแกไขปญหาและ
ผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม 
 
ดานเศรษฐกิจ 
                      โอกาส   มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ดาน
การแปรรูปสินคาเกษตร  การเลี้ยงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสินคาของท่ีระลึกประเภท
อาหาร  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณการปลอย
สินเชื่อเพ่ือการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   
                     ขอจํากัด   การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาด
รองรับ ขายสินคาไมไดขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการบริหาร
ขาดความเปนธรรมและโปรงใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการสวนมากเปนนัก
ลงทุนในทองถ่ิน  อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก  รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย  
โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจาง  เศรษฐกิจระดับชุมชน  หรือการพัฒนาสินคา  1  
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย 
                การเกษตรกรรม   
                     โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรเปนหลัก  ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมีการ
บริโภคสินคาดานการเกษตร  และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ   มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง  จํานวน  5  
แหง  คือ  หนองง้ิว  สระสวรรค  หนองลุมพุก  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถาไดรับการพัฒนา  
และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได 
                   ขอจํากัด   พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการ
แปรผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน  ไมตอเนื่อง มี
อัตราการเสี่ยงสูง  ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําให
การเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร  ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง 
หนวยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอท่ีจะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใช
น้ําจากแหลงเก็บกักน้ําได 
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 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ  ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการผลิต  เนื่องจาก
สวนใหญเกษตรกรยากจน  ใชวิธีการผลิตแบบเดิม ทําใหการผลการผลิตต่ํา  คุณภาพไมดี  ไมไดมาตรฐาน  ไม
คุมกับการลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง  คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอ่ืนแทน  
เนื่องจากรายไดดีกวาและจะกลบัมาทําการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทําการเกษตรเทานั้น เกิดความไมแนนอนมี
การเคลื่อนยายบอย 
 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําใหแตละ
ราย มีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต  ความ
ไมแนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการพัฒนา
เศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรในภาค
เกษตรบางสวนไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานท่ีดินท่ีใชใน
การเกษตรกรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน
ภาคครัวเรือนท่ีเกิดจากการกูยืมเพ่ือการลงทุน 
 

                  การอุตสาหกรรม 
 โอกาส   อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ท่ียังสามารถเขาไป
สงเสริม และพัฒนาได  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไมขาดแคลน  มีแรงงาน
จํานวนมาก และคาจางไมแพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงท้ังทางรถยนตและ
รถไฟ  ท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือสถาบัน
การเงินในพ้ืนท่ี 
 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
แรงงานมีคุณภาพต่ําในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย  การเคลื่อนยายสูง  ขาดแคลนนัก
ลงทุนรายใหม  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนใหเกิดการ
ลงทุนเทาท่ีควรได   
 

                  การพาณิชยกรรม / การคา 
 โอกาส  เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ  การ
คมนาคมมีความสะดวก  ท้ังทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ  เชน  
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการพาณิชยกรรม/
การคาสวนใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย   
                  ขอจํากัด   ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา 
ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซ้ือต่ํา  แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  
ขาดตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี   
 

                  การทองเท่ียว 
 โอกาส  มีแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ วัดพระเจาใหญผือบัง  หลวงปู
พุทธกุกุ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสงวนวารี  เปนตน     
มีสินคาของท่ีระลึก  ประเภทอาหาร  คือ  กุนเชียง  และผาไหม  การคมนาคมไปสูแหลงทองเท่ียว  สะดวก
และเชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได มีเทศกาลทองเท่ียวงานประเพณีสงกรานต  งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ           
งานประเพณีลอยกระทง  งานแหเทียนพรรษา  และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ  ท่ีมีข้ึนทุกวันอาทิตย  เวลา 
16.00-22.00 น.  ณ บริเวณถนนหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 
 ขอจํากัด  ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ
ทองเท่ียวระดับอําเภอ  แหลงทองเท่ียวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู  ขาดแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีนาสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอนักทองเท่ียวต่ํา 
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ดานสังคม 
                  ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเก้ือกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากร
ในวัยแรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีต่ําเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือและ
ทักษะ   จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะ
ตั้งอยูตามแนวเสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการ
สรางอาชีพและรายได   
 ขอจํากัด  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวคอนขาง
สูงแรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม     
มีการเอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถ่ินมีนอยไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชากรวัยแรงงาน  การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยังเปนสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการ
พัฒนาชา 
 
ดานการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ท้ังในระบบโรงเรียน และนอก
ระบบโรงเรียน รวมท้ังวิทยาลัยการอาชีพ  เปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการ            
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพรอมสูงท้ังดานบุคลากร/
อุปกรณการศึกษา  ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากข้ึน ท้ังในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชน
ตาง ๆ  
 ขอจํากัด  อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมท้ังในระดับท่ีสูงข้ึน  
โดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ีมีรายไดตอครัวเรือนต่ํา  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุมท่ัวถึง
ตอนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน ใหไดรับ
การศึกษาตอ และมีคานิยมสงบุตรหลานท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลว ออกไปใชแรงงานแทน  นักเรียน  
นักศึกษา  บางสวนมีปญหาในระหวางเรียน ทําใหไมสามารถอยูในระบบการเรียนได 
 
ดานการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล 
ยังมีความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันรักษาโรค  การอนามัย
แมและเด็ก  ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  
ยังมีอัตราการเสี่ยงตอการเจ็บปวย  จากปญหามลพิษของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  ประชาชนสวนใหญท่ีมี
รายไดนอย  ยังตองการท้ังการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา  
สามารถใชระบบสงตอผูปวยท่ีมีอาการหนัก และตองการแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญใน
จังหวัดขอนแกนได 
 ขอจํากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไมเพียงพอ  ภาคเอกชนมีการ
ใหบริการในราคาแพง    
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ดานการเมืองการบริหาร 
                 นโยบายของรัฐ 
 โอกาส  เปนอําเภอท่ีตั้งของจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ท้ัง
ทางดานการคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทุน แหลงรวมสถาบัน 
การศึกษา  ศูนยกลางการประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนยราชการ 
แหลงวัตถุดิบ นโยบายการเปดประตูสูอินโดจีนผลของการพัฒนาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนาอําเภอบาน
ไผดวย เชน  โครงการขยายชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เปนเสนทางท่ีพาดผานอําเภอบานไผ  โครงการ
กอสรางทางรถไฟรางคูท้ังประเทศ  ซ่ึงเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทางพาดผานอําเภอบานไผ  มีการ
กระจายอํานาจจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงอําเภอบานไผ มีสินคาหลาย
อยางท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอไปได   
 ขอจํากัด   การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมท่ีชัดเจน และตอเนื่อง การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือผลักดันไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาท่ีควร ขาราชการ
ขาดความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ยังเปนขอจํากัด
ตอดําเนินงานเพ่ือการสนองตอในระดับนโยบาย  การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจมาสูทองถ่ิน ขาดความ 
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานท่ีจะถูกถายโอนไมใหความรวมมือ  กอใหเกิดความลาชา เชนดานการศึกษา 
นักลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยู ในอัตราต่ํา เพราะขาดสิ่ง ดึงดูดใจในการลงทุน  การ
ประชาสัมพันธและสงเสริมเพ่ือทําความเขาใจตอนโยบายของประชาชนนอย ทําใหประชาชนขาดความเขาใจใน
ระดับนโยบาย  และการแปลงนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัต ิ
 
                   ดานการเมือง 
                  โอกาส   การกระจายอํานาจมาสูทองถ่ิน  ทําใหทองถ่ินมีภารกิจ และบทบาท อํานาจหนาท่ี
งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ความสําคัญในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน สงผลตอการ
พัฒนาทองถ่ินมากข้ึนตามลําดับ นักการเมืองทองถ่ินสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีเจตนาแนวแนท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินของตน ระดับความขัดแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะท่ีสามารถประนีประนอมไดกลุม
ผลประโยชน เปนกลุมผลประโยชนในทองถ่ินมากกวาตางถ่ิน ประชาชนเริ่มตื่นตัวดานการเมืองสูงข้ึน 
โดยเฉพาะเรื่องเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 ขอจํากัด  การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการของ
ประชาชนของนักการเมืองทองถ่ิน จะเนนเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปญหาของการ
พัฒนาในภาพรวม ระดับ อําเภอ และ จังหวัด ระดับชาติลดลง  มีการเมืองระดับชาติ เขามาแทรกแซงระบบ
การเมืองทองถ่ิน ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน มีการผูกขาด
ของกลุมผลประโยชน  ความไมโปรงใส ความเขาใจท่ีไมชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ินและขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของนักการเมืองทองถ่ินเอง 
 

                   ดานโครงสรางการบริหารของเทศบาล 
จุดแข็ง   เปนองคการท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการ
พัฒนาภายใตกฎระเบียบของทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของ
ประชาชนไดรวดเร็วกวาระบบอ่ืน ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและ
ตรวจสอบของนักการเมืองทองถ่ินอยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอท่ีคอยใหขอเสนอแนะและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความรวมมือระหวางเทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมท้ังในการประสานงาน
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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 จุดออน  เกิดระบบพรรคพวกข้ึนในระบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูปญหา
ความไมเปนธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซ่ึงนําไปสูปญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปรงใส ขาด
ภาวะผูนําตัวอยาง การตรวจสอบเขาไปไมท่ัวถึง กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีนักการเมืองท่ีไดรับการ
คัดเลือกเขามาทําหนาท่ีในการบริหาร การสั่งการไมเปนไปตามสายการบังคับบัญชา ไมมีความเสมอภาค มี
ความซับซอนในการดําเนินกิจกรรมบางอยางกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี มีการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก
ในการบริหารงานของเทศบาลในบางกรณี 
 

                  ดานกฎระเบียบ   
 จุดแข็ง    การปฏิบัติงานขององคกรมีความชัดเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปนหลักประกัน
ขอผิดพลาดใหกับขาราชการท่ีตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพ่ือรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการและเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร การปกครองมีความเปนธรรม และทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางระเบียบ 
 จุดออน  ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได 
กฎระเบียบบางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมในปจจุบันการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบกฎหมาย
หลายฉบับรองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมีความซับซอนและไมเก้ือกูลตอกัน  ในการปฏิบัติงาน
มีการยึดถือระเบียบมากเกินไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

                 ดานบุคลากร 
 จุดแข็ง มีบุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีสถาบันการศึกษาท่ี
พรอมท่ีจะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร เนื่องจาก
อําเภอบานไผตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา  และท่ีอําเภอบานไผเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงท่ีเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอนบุคลากรจากกการกระจายอํานาจเขา
มาสู สวนทองถ่ินมากข้ึน ตาม พ.ร.บ. ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จุดออน   การขาดความรูความเขาใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของ
ขาราชการ และลูกจางของทองถ่ิน ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน 
ขาดความสามัคคี  ชอบทํางานตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ขาราชการขาดความม่ันใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี และการตัดสินใจ  องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาท่ีควร ขาราชการบางสวนขาด
กําลังใจ  การพัฒนาความดีความชอบไมมีความเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก ผลจากนโยบาย
ของคณะผูบริหารบางครั้งขาดความชัดเจน จําทําใหบุคลากรขาดความไมม่ันใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการ
สั่งการเพียงอยางเดียว บุคลากรท่ีถายโอนมาจากสวนราชการอ่ืน สวนมากจะประสบปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี
ในรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ท่ีมีนักการเมืองทองถ่ินเปนผูบริหาร และเปนปญหาตอการถายโอน
ของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวนทองถ่ินมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในบางตําแหนง  
 

                  ดานงบประมาณ/เงินอุดหนุน 
 จุดแข็ง   เปนองคกรท่ีมีกฏหมาย ใหมีการจัดหารายไดเปนของตนเอง  มีการกระจายอํานาจ
จากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ิน ทําใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวย 
ทําใหทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอ่ืน ๆ   สงผลใหมีการ
จัดสรรงบประมาณใหมากข้ึนดวย  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงสามารถระดมเงินงบประมาณเขามาในพ้ืนท่ี
ไดสูง มีการลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการกํากับ ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณ  จากจังหวัด 
อําเภอ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549  เทศบาลจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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   จุดออน  กฎระเบียบการใชงบประมาณทองถ่ินมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได ขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรท่ีมีการ
จัดหารายไดเอง  และมีกําหนดการใชจายงบประมาณท่ีจัดหามาไดเอง บางครั้งทําใหการใชจายประมาณไมเกิด
การประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบรหิารไมชัดเจน การใชจายงบประมาณบางประเภท
ไมสอดคลองและเอ้ือประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หนวยงานตรวจสอบ
ภายในองคกรขาดเอกภาพ  
 

                  ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
   จุดแข็ง  เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  
   จุดออน  เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากการใชงานมานาน 
งบประมาณในการจัดซ้ือ  ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงท่ีดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการท่ีจะ
ดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช   ข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซ้ือ/จัดหาอุปกรณมีมาก  
รวมท้ังข้ันตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานบางอยางท่ีตอง
ใชความเรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิคและความชํานาญในการใช ขาดความ
เขาใจในการบํารุงดูแลรักษา 
 

                   ดานการประสานงาน 
 จุดแข็ง  เปนเทศบาล ท่ีมีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีดี และเปนประโยชน ใน
การสนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ประชาชน  และสวนราชการอ่ืนเปนอยางดีโดยเฉพาะมี
การประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ทุก ๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และระหวาง ชุมชน
และผูบริหารเทศบาล  และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 
 จุดออน  การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอําเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความลาชา 
การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ 
 

                ดานขอมูลขาวสาร 
 จุดแข็ง  ตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมัย ท่ีพรอมจะสนับสนุน
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา 
 จุดออน  การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีนอย ขอมูลไมชัดเจนไม
เปนปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ การนําขอมูลไปใช
ประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง ขาดบุคลากรในหนวยงานท่ีมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม  
 
สภาพการณปจจุบัน    
 เปนเทศบาลท่ีตั้งในอําเภอและจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม เปนแหลงรวม
สถาบันการศึกษา  เปนศูนยกลางการประชุม/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย
ราชการการเงินและสถาบันการเงิน เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลังงาน และวัฒนธรรมท่ีโดดเดน  
รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุมประเทศในอินโดจีน ซ่ึงภาพรวมของผลพวงของ
การพัฒนาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถ่ินดวย  มีอัตราการขยายตัวในดานการพาณิชย การคา 
การบริการ แตในภาคอุตสาหกรรมมีนอย สวนภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีมีลักษณะลดลง  มีถนนสายสําคัญคือ 
ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจึงสะดวกตอการเชื่อมโยงไปสูอําเภอและจังหวัดอ่ืน ท้ังในการ
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เดินทางและขนสงสินคา ประชากรสวนใหญรายไดยังต่ํา และมีความยากจน เปนเทศบาลท่ีเปนท่ีตั้งของ
โรงเรียน ระดับประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู
แรงงานประเทศอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเก่ียว สัดสวนการลงทุนเพ่ิมข้ึนไมมาก  ประชาชนยังวางงาน
อยูมาก และคาแรงต่ํา 
 
สรุปประเมินสภาพการณ 
              ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพ่ิมข้ึนในเขตเมืองซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมของการซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมท่ีมีความสะดวก รวมท้ังความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินท่ีจะมาสนับสนุนโครงสราง
ดานเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาค
พาณิชยกรรม และการบริการมากข้ึน เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากความไมแนนอนของภาคเกษตรซ่ึงการผลิตสวนใหญตองพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมของทองถ่ินมากข้ึน และเขาใจในระบบการปกครองทองถ่ินเพ่ิมข้ึนมาก 
 สภาพสังคมโดยท่ัวไป มีการพัฒนามาสูการเปนสังคมเมืองมากข้ึน บางสวนยังมีลักษณะเปนสังคม
ชนบทก่ึงสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเสนทางคมนาคมท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต 
จนบางแหงหลายเปนชุมชนแออัด เกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีปญหาดานตาง ๆ ตามมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะของหนวยงานใน
พ้ืนท่ี เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท และการสาธารณสุข 
 
การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
 โอกาส   มีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอําเภอ
ดานสุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตั้งอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมี
ทางรถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซ่ึงทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคได เชน 
จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอ
การพัฒนาเทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เปนพ้ืนท่ีซ่ึงไมอยูในเขตอิทธิพลของมรสุม
โดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา และดิน มีพ้ืนท่ีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคา
ท่ีดินไมสูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ การขยายตัวดานการคมนาคม การ
ลงทุน ระดับอําเภอ  จังหวัดและเหมาะท่ีจะเปนท่ีตั้งคลังสินคาการเกษตร และสินคาอ่ืน ๆ มีความพรอมใน
ดานของปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม และพรอมท่ีจะพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวงของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินท้ังทางตรงและ
ทางออม มีทรัพยากรดานแรงงานเปนจํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสูจังหวัดทําไดสะดวก ท้ังทางรถยนตและ
ทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสงตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 ขอจํากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต มีจํานวนไมแนนอน 
และมีคุณภาพต่ํา แรงงานในทองถ่ินสวนใหญจะเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพทางทักษะและฝมือแรงงานต่ํา ไม
สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีสูงมากได  การเคลื่อนยายแรงงานสูงและบอยมาก ภาวะความ
เสี่ยงในการประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตท่ียังคงพ่ึงพาธรรมชาติ การ
ประกอบการมีขอจํากัดในคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา และมลพิษ ประชาชนสวนใหญยากจน วางงาน ความรู
นอย และมีหนี้สิน การสงเสริมอาชีพยังไมไดผลเทาท่ีควร  ไมมีตลาดศูนยกลางในการซ้ือ-ขาย ผลิตผลทาง
การเกษตร  อาศัยตลาดศูนยกลางในตัวจังหวัดชวยในการระบาย ซ้ือ และ ขาย สินคาเกษตรตางๆ 
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ดานองคการและการบริหาร 
 จุดแข็ง  เปนองคกรทองถ่ินท่ีมีท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมิภาค และเมือง
ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ มีสวนราชการในระดับอําเภอ และจังหวัด
เปนจํานวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบการบริหารงาน ท่ี
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางดี เปนองคกรท่ีสามารถสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไมใหญเกินไป  และมีเครื่องมือ เครื่องใช 
อุปกรณท่ีจะเปนและสามารถนํามาใชในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนไดอยางดี ผูบริหารทองถ่ินจะอาศัย
อยูในพ้ืนท่ีซ่ึงงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน 
 จุดออน   เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาท่ีครอบคลุมในหลายดาน 
การพัฒนาในบางดาน เกิดการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานการแพทย 
ดานผังเมืองและดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุมนี้บางสวนยังมีทัศนคติท่ีไมพ่ึง
ประสงคอยางแทจริงท่ีจะทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากยังเปนท่ีตองการของภาคเอกชนท่ี
รายไดดีกวา  พนักงานสวนทองถ่ินขาดความม่ันใจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอยางท่ีมีลักษณะเชิง
ขัดแยงกับระดับนโยบาย ขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง การขาดภาวะตัวอยางผูนําท่ีดี  มี
ความขัดแยงในระบบการเมืองทองถ่ินและขาราชการประจํา สงผลตอการบริหารงาน ขาดความโปรงใส  กลุม
ผลประโยชนในทองถ่ินเขามามีบทบาทและแทรกแซงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
 

วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

 

“เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซยีน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาศักยภาพเมืองบานไผใหสอดคลองกับกับการพัฒนาโดยมุงเนนทางเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน สังคมมีสุข 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม 
4. พัฒนารายไดของเทศบาล ใหสามารถพ่ึงตัวเองไดมากข้ึน 
5. พัฒนาสมรรถนะขององคกรใหมีขีดความสามารถสูง 

 
       ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
 ประกอบดวย 11 ยุทธศาสตร  13  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน  
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด   
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  เพ่ือการ
อาศัยท่ีย่ังยืน  ประกอบดวย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ประกอบดวย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ 
        ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

จ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสราง
ความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุม
ประเทศอนภมิลมน้ําโขงและอาเซียน 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาล

เมืองบานไผ 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

  

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  
เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เตรียมความพรอม
กับการเปน
ศูนยกลางของการ
คมนาคมทางบก 

 

ยุทธศาสตรที ่2 
พัฒนาทักษะและ
คุณภาพแรงงาน 
สินคา ตามความ
ตองการของตลาด  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพิ่มปริมาณการ
จําหนายสินคา
สํ า คั ญ ที่ มี อ ยู
แลวใหมากขึ้น  

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
สงเสริมและพัฒนา
ใหประชาชนมี
สุขภาพดีและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การเสริมสราง 
สุขภาวะ 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ 7 การสรางเสริมทุน   
 ทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา  
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน  
               

 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

 

 ยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที ่7 
การสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน 
และการสราง
เครือขายพัฒนา
เมือง 

 

ยุทธศาสตรที ่8 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได
และลดรายจายใน
การดําเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรที ่9 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

 

ยุทธศาสตรที ่10 
การพัฒนา
บุคลากรใหมี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรที ่11 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

1.1 สงเสริมและ
สนับสนุน
ผูประกอบการ
และวิสาหกจิ
ชุมชนมีรายได
จากการจําหนาย
สินคามากขึ้น 

 

2.1 สงเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนา
สินคาและ
แรงงานตาม
ความตองการ
ของตลาด 

 

3.1 สงเสริม
การเตรียม
ความพรอม
ของการเปน
ศูนยกลางการ
ขนสงทางบก 

 

4.1 สงเสริม
และพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและภูมิ
ทัศนของเมือง 
และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

4.2 การ
สงเสริมและ
สนับสนุน 
การบริหาร
จัดการขยะ 

 

5.1 การ
สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาใน
ระบบใหได
มาตรฐาน 

 
 

6.1 สงเสริม
และพัฒนา 
ใหประชาชน
มีสุขภาพดี 

 
 

6.2 สงเสริม
และสนับสนุน 
ใหประชาชน 
มีความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

 
 

7.1 สงเสริม
และสนับสนุน 
ใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง 
และการสราง
เครือขาย
พัฒนาเมือง 

 

8.1 สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดของ
เทศบาล 

 
 

9.1 สงเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนาการ
ใหบริการของ
เทศบาล 

 

 

10.1 การสงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

11.1 การ
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

 
 

 ผลผลิต/

โครงการ 

ยอดจําหนาย
สินคาที่เปน
ผลิตภัณฑสําคัญ
ของผูประกอบ 
การและวิสาหกิจ
ชุมชน 

จํานวนรายการ
สินคาที่มีการ
แลกเปล่ียนซ้ือขาย
ระหวางเมืองคูแฝด 

ระดับความ 
สําเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จํานวนแรงงาน 
กับเมืองคูแฝด 

.ผลการศึกษา
เพื่อเตรียม
ความพรอมของ
ทม.บานไผ กับ
การเปน
ศูนยกลาง
รถไฟ/รถยนต 

จํานวนแหลงของ
พื้นที่เฉพาะที่
ไดรับการพัฒนา
เพื่อเปนแหลง
เสริมสรางภูมิทัศน 
แหลงวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 

พื้นที่สีเขียวตอ
จํานวนประชากร 

จํานวนสวน 
สาธารณะที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

8. อัตราการ
ผลิตขยะตอคน
ตอวัน 

รอยละของ
นักเรียนอาน
ออกเขียนได
ตามมาตรฐาน
ชวงวัย 

ผลสอบO-net 
แตละป
การศึกษามี
คาเฉล่ียผาน
เกณฑที่กําหนด 

รอยละของผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม 
ตอประชากรกลุม
เส่ียง 

อัตราการปวยดวย
โรคไขเลือด ออก
ลดลงรอยละ 20 
จากคามธัยฐาน  
5 ปยอนหลัง 

ระดับความ 
สําเร็จของ
ความพรอม
ของการ
เตรียมการ
ปองกันภัย 

จํานวนชุมชน
ที่ประชาชน
เขารวมการ
ออมผาน
เกณฑที่
กําหนด 

รอยละของ
รายไดจาก
จัดเก็บเอง 
(แหลงรายได
เดิม) ของ
เทศบาล
เปรียบเทียบ
กับเงิน
งบประมาณที
รัฐจัดสรรให
ในแตละป 

ทุกกอง/ฝาย
มีนวัตกรรม
ใหมในการ
ใหบริการ
ประชาชน 

รอยละของ
บุคลากรผาน
การอบรม
ตามเกณฑ     
30 ชม./คน/
ป 

จํานวนกองที่
สามารถ
ขับเคล่ือน
ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร
ไดตามเกณฑ
ที่กําหนด 

ระดับความ
เร็จของการ
บริหารฐาน 
ขอมูล 

ระดับความสําเร็จ
ของการต้ังสมัชชา
พลเมืองเทศบาล
เมืองบานไผ 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Strategy Map 

วิสัยทัศน เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพเมืองบานไผให
สอดคลองกับกับการพัฒนาโดย
มุงเนนทางเศรษฐกิจ    

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอยาง
ยั่งยืน สังคมมีสุข 
 

3. พัฒนาคุณภาพชวีิต 
และทุนทางสังคม   

4. พัฒนารายไดของ
เทศบาล ใหสามารถพึ่ง
ตัวเองไดมากขึ้น    

5. พัฒนาสมรรถนะของ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถสูง 
 

เปาประสงค 
1.ผูประกอบ 
การและ
วิสาหกจิชุมชน
มีรายได 
จากการ
จําหนายสินคา
มากขึ้น 

 

2.พัฒนา
สินคาและ
แรงงานตาม
ความตอง 
การของ 
ตลาด 

 

3.มีผลการ 
ศึกษาเพื่อ
เตรียมพรอม
ของการเปน
ศูนยกลางทาง
รถไฟรางคู 
และทางถนน 

 
 

4. พัฒนา 
ภูมิทัศน
ของเมือง 
ใหสวยงาม 
และเอื้อ 
ตอการอยู 
อาศัย 

 
 

5. เพิ่ม
พื้นที่สี
เขียว 

 
 6. มีการ

บริหาร
จัดการ
ขยะที่ดี 

 
 

7.การ 
ศึกษาใน
ระบบได
มาตรฐาน 

 

8.โรคติดตอ-
ไมติดตอและ
พฤติกรรม
สุขภาพที่เปน
ปญหาสําคัญ
ของประชาชน
ลดลง 

 

9.ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

10.ชุมชน
มีความ
เขมแข็ง 

 

11.เทศบาล 
มีรายไดที่
จัดเก็บเอง 
(แหลงรายได
เดิม)เพิ่มมาก
ขึ้น 

 

12.เทศบาล 
มีรายได
เพิ่มขึ้นจาก
การสราง
แหลงรายได
ใหม 

 

13.รายจาย
ของเทศบาล
ลดลง 

 

14 มี
นวัตกรรมใน
การบริหาร
และบริการ
ประชาชน 

 

15 เทศบาล
ผาน
มาตรฐาน 
Green 
office 

 

16. สงเสริม
และพัฒนา
ความรูและสราง
จิตสํานึกในการ
บริการให
ประชาชนพึง
พอใจ 

 

17.บุคลากร
มีสมรรถนะที่
เหมาะสมใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 

18. มีการ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร
และนํา
ยุทธศาสตรมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

เทศบาล

เมืองบานไผ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพิ่มปริมาณการ
จําหนายสินคา
สํ า คั ญ ที่ มี อ ยู
แลวใหมากขึ้น  

 

ยุทธศาสตรที ่2 
พัฒนาทักษะและ
คุณภาพแรงงาน 
สินคา ตามความ
ตองการของตลาด
เมืองคูแฝด  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เตรียมความพรอม
กับการเปน
ศูนยกลางของการ
คมนาคมทางบก 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  
เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
สงเสริมและพัฒนา
ใหประชาชนมี
สุขภาพดีและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตรที ่7 
การสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน 
และการสราง
เครือขายพัฒนา
เมือง 

 

ยุทธศาสตรที ่8 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได
และลดรายจายใน
การดําเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรที ่9 
การพัฒนาระบบ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

 

ยุทธศาสตรที ่10 
การพัฒนา
บุคลากรใหมี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรที ่11 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1.1 สงเสริมและ
สนับสนุน
ผูประกอบการ
และวิสาหกจิ
ชุมชนมีรายได
จากการจําหนาย
สินคามากขึ้น 

 

2.1 สงเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนา
สินคาและ
แรงงานตาม
ความตองการ
ของตลาด 

 

3.1 สงเสริม
การเตรียม
ความพรอม
ของการเปน
ศูนยกลางการ
ขนสงทางบก 

 

4.1 สงเสริม
และพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและภูมิ
ทัศนของเมือง 
และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

4.2 การ
สงเสริมและ
สนับสนุน 
การบริหาร
จัดการขยะ 

 

5.1 การ
สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาใน
ระบบใหได
มาตรฐาน 

 
 

6.1 สงเสริม
และพัฒนา 
ใหประชาชน
มีสุขภาพดี 

 
 

6.2 สงเสริม
และสนับสนุน 
ใหประชาชน 
มีความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

 
 

8.1 สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดของ
เทศบาล 

 
 

7.1 สงเสริม
และสนับสนุน 
ใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง 
และการสราง
เครือขาย
พัฒนาเมือง 

 

9.1 สงเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนาการ
ใหบริการของ
เทศบาล 

 

 

10.1 การสงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

11.1 การ
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  
  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดใชเวทีการประชุมประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร  แนวทางการ
พัฒนา รวมท้ังกิจกรรม โครงการท่ีเปนความตองการ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน  โดยไดประเด็นยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนา  ดังตอไปนี้ 
 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

     เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
4.2  แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 
                                 จําหนายสินคามากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด  
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ 
  ของตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1  สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษส่ิงแวดลอม   
                    เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน   

 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิม 
                                       พ้ืนท่ีสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขาย 
                                           พัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
      และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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4.3  หนวยงานรับผิดชอบ  ประเด็นยุทธศาสตรและของเทศบาลเมืองบานไผ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 1.พัฒนาศักยภาพเมือง
บานไผใหสอดคลองกับ
การพัฒนาโดยมุงเนน
ทางเศรษฐกิจ  
  
  

1.เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคา
สําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

1.ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมี
รายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 

1.ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสําคัญของ
ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2.พัฒนาทักษะและคุณภาพ
แรงงาน สินคา ตามความตองการ
ของตลาด เมืองคูแฝด  
  

2.พัฒนาสินคาและแรงงานตามความ
ตองการของตลาด/เมืองคูแฝด 

2.จํานวนรายการสินคาท่ีมีการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย
ระหวางเมืองคูแฝด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  3.ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและการเพ่ิม
จํานวนแรงงานกับเมืองคูแฝด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เตรียมความพรอมกับการเปน 
ศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

3.มีผลการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมของ
การเปนศูนยกลาง รถไฟรางคูและทาง
ถนน 

4.ผลการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมของเทศบาลเมือง
บานไผ กับการเปนศูนยกลางรถไฟ/รถยนต 

กองชาง 

2.พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม
ใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยาง
ยั่งยืน สังคมมีสุข 
  
  
  

4. พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภคและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
  
  
  

4. พัฒนาภูมิทัศนของเมืองใหสวยงาม
และเอ้ือตอการอยูอาศัย 

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือ
เปนแหลงเสริมสรางภูมิทัศน  แหลงวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ 

กองชาง 

5. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร กองชาง 

  7.จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

กองชาง 

6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีด ี 8. อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน กองสาธารณสุข ฯ 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และทุนทางสังคม 

5.พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

7.การศึกษาในระบบไดมาตรฐาน 9.รอยละของนักเรียนอานออกเขียนไดตามมาตรฐาน
ชวงวัย 

กองการศึกษา 

      10.ผลสอบ O-net แตละปการศึกษามีคาเฉลี่ยผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

กองการศึกษา 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  

6.สงเสริมและพัฒนาใหประชาชน
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
  
  
  
  
  

8.โรคติดตอ-ไมติดตอและพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเปนปญหาสําคัญของ
ประชาชนลดลง 

11.รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงราย
ใหม ตอประชากรกลุมเสี่ยง 

กองสาธารณสุขฯ 

12.อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก ลดลงรอยละ 20 
จากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

กองสาธารณสุขฯ 

13.รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับการเยี่ยมตามเกณฑ กองสาธารณสุขฯ 

14.อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควร กองสาธารณสุขฯ 

15.รอยละของรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหารใช
น้ํามันทอดอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

  16.ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผานเกณฑมาตรฐาน
ตลาดสดนาซ้ือ ระดับ 5 ดาว 

กองสาธารณสุขฯ 

    9.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

17.ระดับความสําเร็จของความพรอมของการเตรียมการ
ปองกันภัย 

สํานักปลัดฯ 

  7.การสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน และการสรางเครือขาย
พัฒนาเมือง 

10.ชุมชนมีความเขมแข็ง 18.จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวมการออมผานเกณฑ
ท่ีกําหนด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

      19.จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณท่ีผานเกณฑใน
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

     20.ระดับความสําเร็จของการตั้งสมัชชาพลเมืองเทศบาล
เมืองบานไผ 
 

กองวิชาการฯ 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4.พัฒนารายไดของ
เทศบาล ใหสามารถพ่ึง
ตัวเองไดมากข้ึน 

8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน
การดําเนินงาน 

11.เทศบาลมีรายไดท่ีจัดเก็บเอง 
(แหลงรายไดเดิม) เพ่ิมมากข้ึน 

21.รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง (แหลงรายไดเดิม) 
ของเทศบาลเปรียบเทียบกับเงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรร
ใหในแตละป 

กองคลัง 

    12. เทศบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการ
สรางแหลงรายไดใหม 

22.รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงรายไดใหม กองคลัง 

    13.รายจายของเทศบาลลดลง 23.รอยละของรายจายในหมวดคาวัสดุท่ีลดลง 
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจายประจําปในแตละป 

กองคลัง 

      24.รอยละของการจัดซ้ือจัดจางในหมวดท่ีมีราคากลาง 
เปรียบเทียบกับราคากลาง 

กองคลัง 

      25.รอยละของคาใชจายดานบุคลากรตอรายจายท้ังหมด
ของเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

5.พัฒนาสมรรถนะของ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถสูง 
  

9.การพัฒนาระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ
ประทับใจ 
  

14 มีนวัตกรรมในการบริหารและ
บริการประชาชน 

26.ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมในการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

15 เทศบาลผานมาตรฐาน Green 
office 

27.สํานักงานเทศบาลผานมาตรฐาน Green office กองสาธารณสุขฯ 

      28.จํานวนชองทางและความถ่ีของการประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ 

    16. สงเสริมและพัฒนาความรูและ
สรางจิตสํานึกในการบริการให
ประชาชนพึงพอใจ 

29.รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

      30.รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

  10.การพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรมจรยิธรรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  

17. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติราชการ 
  

31.รอยละของบุคลากรผานการอบรมตามเกณฑ     
30 ชม./คน/ป 

สํานักปลัดเทศบาล 

  32.บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศของการ
ทํางาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

  11.การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

18. มีการประเมินผลยุทธศาสตรและ
นํายุทธศาสตรมาใชในการปฏิบัติงาน 

33. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตรไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

กองวิชาการฯ 

    19.มีระบบฐานขอมูลในการบริหาร
จัดการ 

34. ระดับความสําเร็จของการบริหารฐานขอมูล กองวิชาการฯ 
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        4.4  ความเช่ือมโยง   การประเมินตัวช้ีวัดของเทศบาลเมืองบานไผ  

ตัวช้ีวัด (KPI) คะแนน ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย 

  น้ําหนัก 2555 2556 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1.ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสําคัญ 4  -  -  - 5% 10% 15% 20% 20% 20% 

ของผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน                     

2.จํานวนรายการสินคาท่ีมีการแลกเปลี่ยน 3  -  -  - 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

ซ้ือขายระหวางเมืองคูแฝด                     

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและ 2  -  -  - 20% 30% 40% 50% 50% 50% 

การเพ่ิมจํานวนแรงงานกับเมืองคูแฝด         ผูผานการอบรม ผูผานการอบรม ผูผานการอบรม ผูผานการอบรม ผูผานการอบรม ผูผานการอบรม 

4. ผลการศึกษาผลกระทบเพ่ือเตรียมความ 
พรอมเปนศูนยกลางของเทศบาลเมืองบานไผ 
  

2  -  -  - เตรียมการ รายงานผล รายงานผล รายงานผล รายงานผล รายงานผล 

        บรรจุลงใน การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

        เทศบัญญตั ิ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

          2559           

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการ
พัฒนาเพ่ือเปนแหลงเสริมสรางภูมิทัศน แหลง
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

3  -  -  - 1 แหง 2 แหง 3 แหง 4 แหง 4 แหง 4 แหง 

                    

6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร  4 2.5 3 3.5 5 5 8 10 10 10 

 
        ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน 

7. จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
สวนสาธารณะ 
  

4  -  -  - 1 1 1 1 1 1 

        แหง แหง แหง แหง แหง แหง 

                    
8.อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน 
 

4 0.85 0.83 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
คะแนน ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย 

น้ําหนัก 2555 2556 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
9. รอยละของนักเรียนอานออกเขียนไดตาม
มาตรฐานชวงวัย 

4 รอยละ 
88 

รอยละ 
88 

- รอยละ  
90 

รอยละ  
92 

รอยละ  
94 

รอยละ  
96 

รอยละ 
 96 

รอยละ  
96 

10. - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน 1.5 รอยละ  รอยละ   - รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  

แตละปการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน   39.27 35.35   44.89 45.89 46.89 47.89 47.89 47.89 

(ระดับประถมศึกษาปท่ี 6)                     

    - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน 1.5 รอยละ  รอยละ   - รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  

แตละปการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน   41.92 36.38   39.09 40.09 41.09 42.09 42.09 42.09 

(ระดับประถมศึกษาปท่ี 3)                     
11.รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
รายใหม ตอจํานวนประชากรกลุมเสี่ยง 

3 11% 9.80% 8.50% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

                    

                    

12.อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก ลดลง 3     32.74 26.2 24.89 23.65 22.47 22.47 22.47 
รอยละ 20 จากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 
                     

13.รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับการ 2 94% 93% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 

เยี่ยมตามเกณฑ                     

14.อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควรลดลง 3     13.2% 12% 10.0% 8% 6.0% 6.0% 6% 

                      

15.รอยละของรานอาหาร แผงลอยจําหนาย 3 76.4 80 80 85 90 95 100 100 100 
อาหารใชน้ํามันทอดอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
คะแนน ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย 

น้ําหนัก 2555 2556 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

16.ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผานเกณฑ 3 17 ขอ 17 ขอ  17 ขอ 20 ขอ 25 ขอ 30 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ ระดับ 5 ดาว                     

17.ระดับความสําเร็จของความพรอมของ 4  8 นาที  6.5 นาที  5.5 นาที  5 นาที  5 นาที 5 นาที 5 นาที  5 นาที  5 นาที 

การเตรียมการปองกันภัย                     

18.จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวม 3 5 ชุมชน 5 ชุมชน 5 ชุมชน 6 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

การออมผานเกณฑท่ีกําหนด                     

19.จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณ 2 N/A N/A N/A 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ท่ีผานเกณฑในชุมชน         ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ 

          ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด 

20. ระดับความสําเร็จของการตั้งสมัชชาพลเมือง 3 N/A N/A N/A มีการจัดตั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

เทศบาลเมืองบานไผ         สมัชชาฯ           

21.รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง 3 16.52 15.08 3.61 3 4.5 6 7.5 7.5 7.5 

(แหลงรายไดเดิม) ของเทศบาลเปรยีบเทียบ                     

กับเงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหในแตละป                     

22.รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงรายไดใหม 2  -  -  -  N/A 6,776,280 5% 5% 5% 5% 

            บาท         

23.รอยละของรายจายในหมวดคาวัสดุท่ี 3 N/A N/A 4.32% 9% 8% 6% 3% 3% 3% 

ลดลงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย                     
ประจาํปในแตละป 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
คะแนน ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย 

น้ําหนัก 2555 2556 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

24.รอยละของการจัดซ้ือจัดจางในหมวดท่ีมี 2 N/A N/A 9.85% 5% 7% 9% 12% 12% 12% 

ราคากลาง เปรียบเทียบกับราคากลาง                     

25. รอยละของคาใชจายดานบุคลากร 2  -  - 37.53% 36% 35% 34% 33% 33% 33% 

ตอรายจายท้ังหมดของเทศบาล                     

26.ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมในการให 3 N/A N/A N/A 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 

บริการประชาชน                     
27.สํานักงานเทศบาลผานมาตรฐาน Green 
office 

3 N/A N/A N/A ผานเกณฑ 
การประเมิน 

- - - - - 

28.จํานวนชองทางและความถ่ีของการ 4 5 5 5 6ชองทาง 7ชองทาง 8ชองทาง 9ชองทาง 9ชองทาง 9ชองทาง 

ประชาสัมพันธ    ชองทาง  ชองทาง  ชองทาง 
 

1,700ครั้ง 1,800ครั้ง 1,900ครั้ง 1,900ครั้ง 1,900ครั้ง 

29. รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการตามเกณฑ 4  -  - 96.92% 97.5% 98.0% 98.5% 99.0% 99.0% 99.0% 
มาตรฐาน                     

30. รอยละความพึงพอใจของประชาชน 4  -  -  - 70% 75% 80% 85% 85% 85% 

ในการบริหารงานของเทศบาล                     
31. รอยละของบุคลากรผานการอบรมตาม
เกณฑ 30 ชม./คน/ป 

2 - - 25.7% 70% 75% 80% 85% 85% 85% 

32. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ 2  -  -  - 70% 75% 80% 85% 85% 85% 
ของการทํางาน                     
33. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2 N/A N/A N/A 3 กอง 5 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 
ตามยุทธศาสตรไดตามเกณฑท่ีกําหนด                     
34.ระดับความสําเร็จของการบริหารฐานขอมูล 2 N/A N/A N/A 2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินยทุธศาสตร 

 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล 
โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ี 
สอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถ นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และ 
โครงการพัฒนานั้นประสบความสาํเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้  

 

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผกําหนดกรอบ แนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้  
1.1  การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการ 
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้  
1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชในการประเมิน  
    ประสิทธิภาพ  
5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  
6) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ  
    กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  
7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี
กําหนดมาใช หรือ อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองบานไผได  โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรือ
ความกาวหนา ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ  จะ
พิจารณา  

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผอาจกําหนดแนวทาง ดังนี ้ 

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสทิธิผล  
3) การประเมินผลกระทบ  
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ข้ันตอนท่ี 2    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผดําเนินการการติดตามและ 

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและประเมินผล  
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได 
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
เทศบาลเมืองบานไผ และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให 
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อาจใหความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะ  
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และโครงการพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได  
 

5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31  

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ     
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

  

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ
ทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
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(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือ

รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหาร ทองถ่ิน  
(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง นอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม  

 

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ พัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ 

พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ี เก่ียวของ

เพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง  
5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ 

แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
 

5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้  

1. การใชแบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
3. การประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
ของ  อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
-ขอมูลการปกครอง  ประชากร  ทรัพยากร  โครงสรางพ้ืนฐาน  
สถานท่ี  ทองเทียว  เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ทีมีลักษณะคลายกัน 
-การสํารวจและการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 
-มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูกาดําเนินงานในแต
ละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด 
 

10 
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(3) 
(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห
สภาวณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือช้ีใหเห็นศักยภาพ ปญหาความ
ตองการ 
• การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
   - ภาพรวมรายไดครอบครัว การสรางอาชีพ 
   - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
• การวิเคราะหขอมูลสังคม 
  - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด เปนตน 

   - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ท่ีสําคัญของ อปท. 
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
• การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดลอม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
   - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 
• SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท 

- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

• สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีโดยช้ีใหเห็นขนาดความรุนแรงของปญหาและความ
ตองการ 

- มีการระบุปญหาและความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

 

6 
(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร 
     3.1 วิสัยทัศน 

• มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปนหรืบรรลุ
ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ
ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเนนและส่ิงท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ีนําเสนอ 
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
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(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณ 

5 
(3)  
(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

• มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของ
พ้ืนท่ี 

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
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3.4 เปาประสงค • สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ี
จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป 

5 
(3) 
(2) 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

3.5 ตัวช้ีวัดและคา                     
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
• ตัวช้ีวัด 

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตาม เปาประสงค 

- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5)  
 

(4) 

 

 • คาเปาหมาย 

- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 

- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

• มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกบลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนท่ี 

- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาสงคและยุทธศาสตร 

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 
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(6)  
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3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครง ประกอบดวย 
• โครงการ/กิจกรรม 

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ของโครงการฯกอนบรรจุไวในแผน 

- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
• โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ

นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 

- โครงการฯมีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 

- มีโครงการฯครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
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 รวมคะแนนท่ีได 100  

หมายเหตุ ;  

1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม                                    
และ  สัมภาษณผูเก่ียวของ    

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเดินการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑไปเปน
กรอบในการจัดทําแนวทางวิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป  
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