




 

ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดท าข้ึนภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาห้าปีและการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ ร้อยเอ็ด,
ขอนแก่น,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ขอนแก่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความสอดคล้อง และมีทิศทางการพัฒนาไป
ในทางเดียวกัน  
 
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนท่ีก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลในแต่ละปี ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจน และเป็นแผนพัฒนาท่ีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมท้องถ่ิน ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ประชาชนท่ัวไป  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) จนท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินส าเร็จ
ลงได้ด้วยด ี
 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)         
จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้ และจะท าให้ท้องถ่ินมีความ
เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านไผ่  เป็นเทศบาลต าบลบ้านไผ่  เมื่อวันท่ี      
24 มิถุนายน 2524 และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548    
โดยท่ีขณะนั้นสุขาภิบาลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าข้ึนเป็นล าดับ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึน การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชากรท่ีดีข้ึน ท าให้ประชาชนมีความพร้อมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเป็น “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพด้านต่างๆ ข้ึน ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอท่ีจะด าเนินการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบ
ของเทศบาลได ้
  ดังนั้น อ าเภอบ้านไผ่ โดยนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ นายอ าเภอบ้านไผ่  ในขณะนั้นได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลมติความต้องการของประชาชนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว รายงานเสนอ
กระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลอ าเภอบ้านไผ่ข้ึนเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันท่ี    
24 มิถุนายน 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอ าเภอบ้านไผ่ และจัดเป็น “เทศบาลต าบล   
บ้านไผ่” อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี 98 ตอนท่ี 101 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 และเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได้ยกฐานะจากเทศบาลต าบลเป็น 
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีพื้นท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาลรวม 
16.20 ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอ าเภอหลังเก่าเป็นอาคารส านักงานเทศบาล 
ซึ่งมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอ าเภอบ้านไผ่ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 
พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบ้านไผไ่ด้ด าเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่หลังใหม่ โดยนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพื้นท่ีดินเนื้อท่ี 10 ไร่ - งาน 35 
ตารางวา ถนนเจนจบทิศ  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่  ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็น
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จนถึงปัจจุบัน 
 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ท่ีค่าพิกัดระบบ UTM ประมาณ  
253,000 ถึง 262,000 ตะวันออก ค่าพิกัดประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ีเขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจาก
บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานล้อมรอบ
ทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงท าให้พื้นท่ีตรงกลางเป็นแอ่งต่ าระบายน้ าไม่ดี  มีแม่น้ าชีไหลผ่าน
เป็นล าน้ าแบ่งเขตระหว่างอ าเภอบ้านไผ่ และอ าเภอชนบท  เป็นท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
150–300 เมตร แผ่นดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็น     
ทุ่งหญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 

  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก  
โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม ฝนท่ีตก
มากในพื้นท่ีนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตัง เก๋ียผ่าน
เวียดนามเข้ามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนท่ี
หนาวมากท่ีสุด  คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเกิดจากการ
สลายตัวของหินต้นก าเนิด แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มริมน้ าเป็นดินเหนียว  บริเวณท่ีเป็นดินทรายหรือ
ดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  แต่ในบริเวณที่เป็นดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เพื่อ
การเกษตร ถึงร้อยละ  48.24  หรือเป็นพื้นที่ 8.49 ตารางกิโลเมตร  เป็นท่ีนา การใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดับ
รองลงมาคือเป็นท่ีว่างท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 20.11 หรือเป็นพื้นท่ี 3.54 ตารางกิโลเมตร ส่วน
รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังรายละเอียดด้านล่าง 
 ตาราง แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

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

นา 
ท่ีว่าง 
ป่าละเมาะ 
พื้นที่ถนน 
ไร่ 
สวน 
พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
พื้นที่แหล่งน้ า 

8.49 
3.54 
1.73 
0.95 
0.18 
0.16 
1.40 
1.15 

48.24 
20.11 
9.83 
5.40 
1.02 
0.91 
7.95 
6.53 

รวม 17.60 100.00 
  ที่มา  :  ผลจากการส ารวจเพ่ือจัดท าโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ.2546 

 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ า ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แก่ หนองน้ าและบึงธรรมชาติ  เป็นล าน้ าขนาดเล็กมี
น้ าไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ล าห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนน
แจ้งสนิททางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และล าห้วยจิก ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีแยกมาจากแม่น้ าชี ไหลผ่านเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ี 1,100 ไร่  ส่วนแก่งละว้าตั้งอยู่ในเขตต าบลโคก
ส าราญ   อยู่ห่างตัวอ าเภอบ้านไผ่ ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร และ
แยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ าท่ีแก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ าดื่ม 
เพื่อผลิตน้ าประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
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  นอกจากล าห้วยทรายและล าห้วยจิกแล้วในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังมีแหล่งน้ า
สาธารณะประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  ท่ีส าคัญได้แก่  

  - ล าห้วยยางและล าห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นล าห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความ
ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  - หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นท่ีเก็บกักน้ า
ประมาณ 52,800   ลูกบาศก์เมตร 

  - สระสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านเก้ิง  มีพื้นท่ีประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นท่ีกักเก็บน้ า
ประมาณ 5,928  ลูกบาศก์เมตร 

  - หนองลุมพุก  ต้ังอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นที่ประมาณ  5  ไร่ 
  - สระน้ าท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่  มีพื้นท่ีประมาณ  2  งาน  
  - สระคึกฤทธิ์  มีพื้นท่ีกักเก็บน้ าประมาณ  3,200  ลูกบาศก์เมตร 

 แหล่งน้ าชลประทาน  ท่ีส าคัญ ท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คือ 
 1) อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การประปาจุน้ าได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย 
ฝั่งขวายาว 1,250 เมตร 
 2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ท่ีต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุน้ าได้  
37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ า 
 3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ าได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ ท่ีต าบลบ้านไผ่ ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ า 
  เนื่องจากมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะ
ส าหรับท่ีจะท าไร่  ท านา  ซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นท่ีตั้งของอาคารพาณิชย์  
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันส าปะหลัง  คลังสินค้าเพื่อ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น 
 
2. ด้านการเมือง การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลในเมอืงและต าบลบ้านไผ ่

 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลในเมอืงและต าบลหัวหนอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลในเมอืงและต าบลหนองน้ าใส 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหัวหนองและต าบลบ้านไผ ่

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ประกอบข้ึน
ด้วยพื้นท่ีในเขตการปกครองของต าบล 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านไผ่และต าบลแคนเหนือ  
มีพื้นท่ีในเขตเทศบาล ต าบลในเมืองมีพื้นท่ี 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 46.59 ต าบลบ้านไผ่ มีพื้นท่ี 
8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 46.59  และต าบลแคนเหนือ มีพื้นท่ี 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
6.82 ของพื้นท่ีท้ังหมด  

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้แบ่งแยกชุมชนจากเดิม 26 ชุมชน ออกเป็น 39 ชุมชนเมื่อปี พ.ศ.
2558 เพื่อให้ความเหมาะสมในด้านการให้บริการข่าวสาร การดูแล เป็นไปอย่างท่ัวถึงแก่ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ จ านวน 39 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี ้
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ตารางแสดงรายละเอยีดชุมชน 

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

10 ยิ่งยง เขต 1 
11 จัดสรร เขต 1 
12 คลองชลประทาน เขต 2 
13 ห้วยทราย เขต 2 
14 พระธรรมสาร เขต 2 
15 บขส. เขต 2 
16 ศาลเจ้า เขต 2 
17 ศาลเจ้า 2 เขต 2 
18 โนนสว่าง เขต 2 
19 สมหวังสังวาลย์ เขต 2 
20 สมหวังสังวาลย์ 2 เขต 2 
21 สมประสงค์พัฒนา เขต 2 
22 หลักสิบสี่ เขต 2 
23 ประเสริฐแก้ว เขต 2 
24 โนนสะอาด เขต 2 
25 หนองแคน เขต 2 
26 หมู่ 1 พัฒนา เขต 2 
27 สุมนามัย เขต 3 
28 ขนมจีน 2000 เขต 3 
29 มิตรภาพซอย 4 พัฒนา เขต 3 
30 บ้านไผ่เก่า เขต 3 
31 บ้านไผ่พัฒนา เขต 3 
32 บ้านข่าพัฒนา เขต 3 
33 ศรีบุญเรือง เขต 3 
34 โพธิ์สวรรค์ เขต 3 
35 กกแดง เขต 3 
36 แสงทองประชาสรรค์ เขต 3 
37 โนนสวรรค์ เขต 3 
38 หมู่สี่พัฒนา เขต 3 
39 ปอบิด เขต 3 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาล เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ท่ีต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถ่ินเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถ่ิน
ข้ึนมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

 องค์กรเทศบาล ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล 
   คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซ่ึงปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
โดยมี ว่าท่ีร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีระยะการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจ านวนสมาชิก 18 คน  โดยแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง     
เขตเลือกตั้งละ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ มกราคม  2557) 
 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาเทสบาลเมืองบ้านไผ่ 

ล าดับ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายปัญญา  บัวแสง ประธานสภาเทศบาล  081-9751382 
2 น.ส.จิรวด ี เจรญิศิลป ์ รองประธานสภาเทศบาล 082-2994822 
3 นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 083-0862052 
4 นายชานล  ธนระพีโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 080-4108885 
5 นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 087-8712607 
6 นายพิริน  ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 089-8052380 
7 นายส่งศักดิ ์ เกียรติปกรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 086-6355912 
8 "ว่าง" สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
9 น.ส.สุมาล ี แถสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 089-8614657 

10 นายค าพันธ ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 087-5727984 
11 นายก าพล  ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 093-4625105 
12 นายเกษม  ชวฤทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 089-4228875 
13 นายจิรนันท์  เกียรติชยัพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 081-5455153 
14 นายผ่าน  ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 093-4542792 
15 นางจงจิต  แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 081-9748321 
16 นายนพดล  พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 098-6549631 
17 นายบุญเหลอื  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 088-3034005 
18 นายภาณุมาศ  หล้ามณ ี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 084-0302480 
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  ข้าราชการประจ า เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของเทศบาลดังนี้  
1. ส านักปลัดเทศบาล 2. กองวิชาการและแผนงาน 3. กองคลัง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
5. กองการศึกษา  6.กองช่าง  7. กองสวัสดิการสังคม 8. สถานธนานุบาล 

 มีอัตราก าลังท้ังหมด  248  คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล  64  คน ลูกจ้างประจ า 40 คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 44 คน  พนักงานจ้างท่ัวไป 37 คน พนักงานครูเทศบาล 47 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 11 
คน  และเจ้าหน้าท่ีสถานธนานุบาล 5 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562) 

 

 
 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร  ณ เดือน เมษายน  2562  จ านวน 27,680 คน 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอาย ุ
เพศ รวม 

(คน) ชาย(คน) หญิง (คน) 
แรกเกิด – อายุ 10 ปี 1,282 1,280 2,562 
อายุ 11 ปี – 20 ปี 1,508 1,393 2,901 
อายุ 21 ปี – 30 ปี 1,733 1,762 3,495 
อายุ 31 ปี – 40 ปี 1,849 1,787 3,636 
อายุ 41 ปี – 50 ปี 2,059 2,222 4,281 
อายุ 51 ปี – 60 ปี 2,051 2,396 4,447 
อายุ 61 ปี – 70 ปี 1,388 1,820 3,208 
อายุ 71 ปี ข้ึนไป 1,416 1,734 3,150 

รวม 13,286 14,394 27,680 
 

 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง   3  ปี   (2561 - 2563)

1. ฝ่ายอ านวยการ 1. ฝ่ายบรหิารงานคลัง 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 1. ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข
 1.1 งานการเจ้าหน้าท่ี  1.1 งานพสัดุและทรัพยสิ์น  1.1 งานวศิวกรรม  1.1 งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม
 1.2 งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  1.2 งานการเงินและบญัชี  1.2 งานสถาปตัยกรรม  1.2 งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข
2. ฝ่ายปกครอง  1.3 งานสถติิการคลัง 2. ฝ่ายการโยธา  1.3 งานรักษาความสะอาด
 2.1 งานทะเบยีนราษฎร 2. ฝ่ายพัฒนารายได้  2.1 งานสาธารณูปโภค 2. ฝ่ายบรกิารสาธารณสุข
 2.2 งานบตัรประจ าตัวประชาชน  2.1 งานพฒันารายได้  2.2 งานสวนสาธารณะ  2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
3. ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  2.2 งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์  2.3 งานศูนยเ์คร่ืองจักรกล  2.2 งานปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ
 3.1 งานธรุการ 3. ฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์ิน  2.4 งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา้สาธารณะ  2.3 งานสัตวแพทย์
 3.2 งานสารบรรณ  3.1 งานแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น 3. ฝ่ายช่างสุขาภบิาล 3. ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป
4. ฝ่ายปอ้งกันและรกัษาความสงบ  3.2 งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  3.1 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู  3.1 งานธรุการ  
 4.1 งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4.  ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  3.2 งานควบคุมและตรวจสอบบ าบดัน  าเสีย
 4.2 งานรักษาความสงบ  4.1 งานธรุการ 4. งานธุรการ

 4.2 งานการเงินและบญัชี

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 3. ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 1.1 งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  1.1 งานแผนงานโครงการ   3.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย   1.1 งานสังคมสงเคราะห์
 1.2 งานจัดท างบประมาณ  1.2 งานระบบสารสนเทศ   3.2  งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 2. ฝ่ายบรกิารและเผยแพรว่ชิาการ  1.3 งานงบประมาณ   3.3 งานกฬีาและนันทนาการ  2.1 งานพฒันาชมุชน
 2.1 งานบริการและเผยแพร่วชิาการ  1.4 งานธรุการ   3.4 งานกจิการศาสนา  2.2 งานส่งเสริมและสวสัดิการสังคม
 2.2 งานบริการขอ้มูลขา่วสารทางท้องถิ่น 2. ฝ่ายบรหิารการศึกษา   3.5 งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วฒันธรรม 3. งานธุรการ
3. งานรบัเรื่องราวรอ้งทกุข์  2.1 งานการเจ้าหน้าท่ี 4. โรงเรยีนเทศบาลบา้นไผ่
4. งานธุรการ  2.2 งานการศึกษาปฐมวยั 5. โรงเรยีนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

 2.3 งานโรงเรียน 6. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 1
 2.4 งานกจิการนักเรียน 7. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 2

8. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3
9. หน่วยศึกษานิเทศก์

หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง
ส านักปลัดเทศบาล

ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง)

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  

กองการศึกษา กองสวสัดิการสังคมกองวชิาการและแผนงาน

กองช่าง
ผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดับกลาง)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลาง)

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)  (นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับกลาง) 

กองคลัง

ปลัดเทศบาล 
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

รองปลัดเทศบาล
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 



1-7 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ด้านการศึกษาพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 1 แห่ง  จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ านวน 8 แห่ง โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวน 4 แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จ านวน 1 แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
ดังนี ้
  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ านวน 2 แห่ง 
    1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
    2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ านวน 3 แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเก้ิง) 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) 

  -โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จ านวน 8 แห่ง
    1. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 
    2. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
    3. โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ ่
    4. โรงเรียนประเสรฐิแก้วอุทิศ 
    5. โรงเรียนบา้นไผ่แสงทองประชาสรรค์ 
    6. โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ ์
    7. โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 
    8. โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
  -โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวน 4 แห่ง   
   1. โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 
   2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 
   3. โรงเรียนกรณุาศึกษา 
   4. โรงเรียนเอีย่มไพศาล 
 -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 
จ านวน 1 แห่ง คือโรงเรยีนบ้านไผ ่
 -สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน  2  แห่ง 
   1. วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ ่
   2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดขอนแก่น 
 ส าหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา โดยจัดตั้ง
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ตั้งอยู่ชุมชนบ้านไผ่เก่า ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จ านวนท้ังสิ้น 554  คน 
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  2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ต าบล       
ในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปัจจุบันมีนักเรียน  จ านวนท้ังสิ้น  456 คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) ตั้งอยู่ ชุมชนบ้านเกิ้ง  ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น มีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจ านวนเด็กเล็ก จ านวนท้ังสิ้น 50 คน 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตั้งอยู่ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่นมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจ านวนเด็กเล็ก จ านวนท้ังสิ้น 73 คน 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) ตั้งอยู่ ชุมชนโนนสว่าง  ต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่นมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปัจจุบันมีจ านวนเด็กเล็กจ านวนท้ังสิ้น 45 คน 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
โดยจัดให้มีการเรียนรู้จากห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และ
การ ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือและ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต2 และสนับสนุนด้าน
งบประมาณบุคลากรการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

4.2  สาธารณสุข 
การบริการด้านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการให้บริการหลายด้าน เพื่อ

เป็นการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานของหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ  
  1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้บริการด้านการสาธารณสุข  โดยเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 4 
ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพครบวงจรท้ังทันตกรรม
และการแพทย์แผนไทย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นสถานท่ีบริการท่ีให้บริการประชาชน
ท่ัวไป  ซ่ึงเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและยาส าหรับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะน าการวางแผนครอบครัว  การคุมก าเนิดและจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด  แจก
ถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  และการควบคุมสัตว์ท่ีเป็นพาหนะน าโรคมาสู่คนเช่น  สุนัขบ้า  หนู  
แมลงสาบ  ยุง  เป็นต้น   
  2. ให้บริการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กู้ชีพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเปิด
ให้บริการ เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 9 
คน หน่วย EMS ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท างานกับ EMS โรงพยาบาลบ้านไผ่ และกู้ชีพของมูลนิธิกู้ภัยบ้านไผ่  
ท่ีได้มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้บริการเป็นท่ีประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 
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3. สร้างกลุ่มชมรมต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชมรมต่างๆ 
4. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ประชาชนผู้น าชุมชน / อสม. และร้านค้า

ต่างๆครอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน 
5. สร้างกลุ่มอาสาพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
6. สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยการ

พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มข้ึน สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 

7. ออกหน่วยบริการรับซื้อน้ ามันทอดซ้ า ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ โดยการแจก
แผ่นพับ เกี่ยวกับพิษภัยของน้ ามันทอดซ้ า 

8. ออกตรวจเฝ้าระวังการใช้น้ ามันทอดซ้ าในร้านอาหารพร้อมท้ังให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ในเรื่องพิษของการใช้น้ ามันทอดซ้ า 

9. พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเท่ียวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้าง
แรงจูงใจและความตระหนักในหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน 
การช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

10. วางระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการลดจ านวนเท่ียวการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่มี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นท่ีโดยใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางใน
ชุมชน ท าให้ปริมาณขยะท่ีจะไปก าจัดลดลงรวมท้ังมีการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่รวม 39 ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย รวมท้ังมีการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น 
การควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทจ ากัดลูกน้ า การพัฒนา
ความสะอาดภายในชุมชน 

ส่งเสริม/สนับสนุน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ตามโครงการสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 

11. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  โดยการออกตรวจประเมินด้านสุขลักษณะของตลาดตาม
เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อน ออกส ารวจและตรวจประเมิน
ร้านอาหารประจ าปี พร้อมท้ังจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และด าเนินการจัดท าคู่มือประกอบการ
ร้านอาหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 4.3 อาชญากรรม 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสความเจริญของสังคม
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ท้ังในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งท่ีตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหาวัตถุนิยม จนน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมแย่งชิงเพื่อความอยู่รอด  ซึ่ง
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวท่ีผ่านมาถือเป็นหน้าท่ีหลักของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้อง
ด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียว และเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เป็นภาระ 
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ท่ีได้รับมากเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีอยู่จ านวนค่อนข้างน้อย  เมื่อเทียบกับอัตราก าลังต ารวจท่ัว
ประเทศมีจ านวนราว 2.5 แสนคนต่อจ านวนประชากรท่ัวประเทศประมาณ 65 ล้านคน  ท าให้การสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีตามอ านาจหน้าที่สามารถท าได้
ดีในระดับหนึ่ง แต่ไม่อาจครอบคลุมจ านวนประชากรท้ังหมดในพื้นท่ีหรือสามารถด าเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
    ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนท่ีจะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่สุด ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องเข้าใจและจะต้องเรียนรู้ถึงสถานภาพของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
พื้นท่ี  ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในสังคมเมืองสังคมชนบท เจ้าหน้าท่ีจะต้องสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที  โดยด าเนินงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่  เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อและทัศนคติท่ีว่างานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจและหน้าท่ีของต ารวจท่ีจะต้อง
ต่อสู้และแก้ไขผจญกับสภาวะปัญหาตามล าพังแต่ฝ่ายเดียว  ต้องให้ ทุกฝ่ายตระหนักว่าต ารวจนั้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของสังคม  เมื่ออาชญากรรมเป็นปัญหาและเป็นภัยต่อสังคม การป้องกันอาชญากรรมจึงต้องเป็นความ
รับผิดชอบร่วมมือกันทุกฝ่ายในสังคม  ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมความส าเร็จในทางปฏิบัติจะบังเกิดข้ึนได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอันดับแรก
และต้องมีพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาเข้าใจซึ่งกันและกันร่วมมือกันตลอดไป 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ   ส านัก
ปลัดเทศบาลได้ท าโครงการให้เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่
ออกตรวจความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ผลปรากฏว่าปัญหาอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่เกิดข้ึนเลย 
 4.4 ยาเสพติด 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  สังคมไทยประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น  ปัญหา
การก่อการร้ายในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาอุทกภัย  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ฯลฯ 
โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้น  นับได้ว่ามีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน และเป็น
ปัญหาระดับชาติ  เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีเร่งด่วนให้ภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไข  ซึ่งในขณะนี้
แม้กระท่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการด าเนินการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  แต่ก็ปรากฏได้ว่าความ
พยายามดังกล่าวได้ผลเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น  เนื่องจากการปฏิบัติมีข้อจ ากัดหลายประการโดยเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น  รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีสถานบริการและมั่วสุมต่าง ๆ เช่น  ร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต 
และสถานท่ีลับตาผู้คน ฯลฯ ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้
แรงงาน และผู้ว่างงาน อีกท้ังผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจ านวนเพิ่มข้ึน  ท้ังผู้ค้าและผู้เสพ 
  จากปัญหายาเสพติดท่ีทวีความรุนแรงและใกล้ตัวเราในขณะนี้ เป็นเรื่องส าคัญท่ีเทศบาลเมือง
บ้านไผ่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องร่วมกันเพื่อขจัดมหันตภัยร้ายนี้ให้หมดสิ้นไป หรือบรรเทาเบาบางลง  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ต้ังงบประมาณเพื่อให้การอุดหนุนงบประมาณท้ังจังหวัดขอนแก่น อ าเภอบ้านไผ่ และ
สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนเก่ียวกับการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  พร้อมท้ังให้นักเรียบจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กับสังคม  ชุมชนภายนอก เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทุกชนิด    
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 16.20 ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จ านวน 39 ชุมชน  มีประชากรจ านวน 27,680  คน ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่       
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้ามีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสามารถท าให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับประโยชน์จาก
แนวทางการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  ประชาชนมีความสุขท้ังกายและใจ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ร่วมท้ังการ
ให้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล การช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์  เป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน ท้ังในภาวะสถานการณ์
ท่ีฉุกเฉิน ภาวะท่ีสังคมโลกเปลี่ยนไป ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเอาใจใส่จากองค์กรระดับท้องถ่ิน และอีก
ประการหนึ่งเป็นการน าประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ในปัจจุบันเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน 3,737 ราย ซึ่งผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี      
คนพิการ  จ านวน 880 ราย และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 45 ราย ได้รับการการสงเคราะห์ช่วยเหลือท้ังเป็นเงิน
ช่วยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุ สิ่งของ ในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน 

 

กลุ่มที่เทศบาลให้
การสงเคราะห์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)   

1. ผู้สูงอาย ุ 3,466 3,737 3,998 4,277 4,576 เพิ่มข้ึน 7%  
ของทุกป ี

2. คนพิการ 805 880 968 1,171 1,288 เพิ่มข้ึน 7%  
ของทุกป ี

3. ผู้ด้อยโอกาส 45 45 50 50 50 
   

 

  การท างานด้านสังคมสงเคราะห์ เราท างานแบบประชารัฐ มีการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความ
มั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน ได้รับการจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นการสร้างความเข้มแ ข็งชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตท้ังด้านอาชีพ รายได้ ความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ แก้ไขปัญหา
แหล่งเสื่อมโทรม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นข้ันพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้
อย่างท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย 
การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมท่ัวไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ใชเ้ส้นทางถนนเป็นหลัก  การคมนาคมของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ อ าเภอบา้นไผ ่ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อภายในเทศบาล และใช้ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดอื่นๆ 
ดังนี ้

(1) ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอ าเภออื่นๆ กับ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทางด้านทิศเหนือ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตรเป็น
เส้นทางหลักของเทศบาล 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ตอนเลี่ยงเมือง)เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองด้านตะวันออกเฉียง
ใต้ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 4.95 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อไปยังต าบล       
หัวหนอง 
  ถนนแจ้งสนิท ประกอบด้วย 2 เส้นทางคือ แจ้งสนิท-บ้านไผ่ชนบท และแจ้งสนิทบ้านไผ่-
บรบือ เป็นเส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่รวมประมาณ 9.68 
กิโลเมตร โดยท่ีถนนแจ้งสนิทบ้านไผ่-ชนบทยาว 4.04 กิโลเมตร และถนนแจ้งสนิทบ้านไผ่-บรบือยาว 5.64  
กิโลเมตร 
  ถนนเจนจบทิศ เป็นถนนหลักท่ีแยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือมี
ระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 2.32 กิโลเมตร 
  ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นถนนท่ีแยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ไปบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร 
  ถนนสมหวัง-สังวาลย์ เป็นถนนท่ีแยกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปเชื่อมกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.04 กิโลเมตร 
  ถนนบ้านเกิ้ง เป็นถนนท่ีแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไปยังต าบลบ้านไผ่ มีระยะทางท่ีผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 1.28 กิโลเมตรและยังมีถนนสายรอง
เชื่อมโยงกันในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ถนนประชุมธนสาร ถนนมนตรี ถนนทองประเสริฐ เป็นต้น 

 (2) เส้นทางติดต่อกับอ าเภออื่นๆ 
  1) ทางรถยนต์ 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านชุมชนและถนนสายหลักไปสู่ชุมชนต่างๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีอ าเภอเมืองสระบุรี ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า
กรุงเทพฯ โดยมีรถประจ าทางสายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมือง) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคามโดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 29  (บ้านไผ่-ชนบท)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอชนบทและ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-ชนบท  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 (บ้านไผ่-หนองสองห้อง) ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่นมีรถประจ าระหว่างบ้านไผ่-หนองสองห้อง  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 (บ้านไผ่-เปือยน้อย) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีรถประจ าทางสายบ้านไผ่-เปือยน้อย  เดินทางรับส่งผู้โดยสาร 
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  2) ทางรถไฟ 
  มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นระยะทางประมาณ 4.5 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากสถานีบ้านไผ่ ถึงสถานีขอนแก่น ประมาณ 45 นาที และใช้เวลาเดินทางจากบ้าน
ไผ่ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 7 ชั่วโมง โดยมีขบวนรถไฟสายต่างๆ ผ่านสถานีบ้านไผ่ 26 ขบวนและสินค้าข้ึน-ลงท่ี
สถานีน้ีกว่า 1,000 ตัน 
  (3)  การจราจร 
   การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความคล่องตัวสูง  เนื่องจากสภาพของถนนหลัก
ถนนเส้นส าคัญมีสภาพผิวการจราจรที่ดี  ปัญหาในการจราจรติดขัดจึงมีน้อยแต่จะมีบ้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแต่
ไม่รุนแรง  ประกอบกับจ านวนปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ยังมีเพิ่มข้ึนไม่มากจนเกินไป แต่จะมีปัญหาใน
การปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และผู้ขับข่ียานพาหนะ  จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ และ
ในถนนสายส าคัญมีการจอดรถท่ีขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะต้องแก้ไข 

ปัจจุบันเมืองบ้านไผ่  เป็นศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้าน
การเกษตร การติดต่อธุรกิจ ท าให้การคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และผู้คนส่วนใหญ่ใช้ถนนในการสัญจร ไป – มา เพื่อไปยังจังหวัดต่างๆ มากมาย เช่น จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะทุกปีเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสัญจร ไป–
มา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบ้านไผ่ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส าคัญซึ่งมีถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แยกออกเป็นดังนี้ 

1. จ านวนถนนลาดยาง   51 สาย 
2. จ านวนถนนคอนกรีต  224 สาย 
3.  สะพานคอนกรีต 7 แห่ง 

 5.2 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยู่ในความควบคุมของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาอ าเภอบ้านไผ่  ไฟฟ้าท่ีน าไปใช้ประโยชน์มีหลายประเภท ได้แก่ 
บ้านพักอาศัย เพื่อการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  ส่วนราชการ  ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะท่ีเป็นการให้แสงสว่าง
ตามถนนสายต่างๆ และท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาลนั้น เทศบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้มีไฟฟ้าสาธารณะและ
ต้องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปตามความจ าเป็น  อีกท้ังจะต้องมีการบ ารุงรักษาโคมไฟ  หลอดไฟฟ้า  และ
อุปกรณ์เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย  ปจัจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100 
 5.3 การประปา 
   การประปา ประชาชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่บางส่วนยังไม่ได้รับการบริการของการ
ประปา ในปัจจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู่ในความควบคุมรับผิดชอบของส านักงาน
ประปาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ โดยอาศัยแหล่งน้ าจากแก่งละว้าเป็นแหล่งน้ าดิบ
เพื่อการผลิตน้ าประปาให้อ าเภอบ้านไผ่  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะมีประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 
98 และบางส่วนของชุมชนยังไม่มีน้ าประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากมีการขยายตัวในการปลูกสร้าง
บ้านเรือนข้ึนมาใหม่  และเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาเป็นประจ าทุกๆ ปี 
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 5.4 โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์ การบริการด้านโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะมีการให้บริการเครือข่าย
ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบ้านไผ่บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้า กสท สาขาบ้านไผ่และมีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของหลายค่ายท่ี
ให้บริการ เช่น ค่าย ทรูมูฟ  ค่ายดีแทค  ค่ายเอไอเอส  เป็นต้น ซึ่งมีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตระบบ 3G 4G ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีโทรศัพท์มือถือใช้ 
 5.5 ไปรษณีย์ การสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครภุัณฑ ์
  ไปรษณีย์ การสื่อสาร การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์จะมีการให้บริการของการบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด สาขาบ้านไผ่ (ปณ บ้านไผ่) ส าหรับการให้บริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์จะให้บริการอยู่ 4 บริการ 
ดังนี้ บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน การสะสมตราไปรษณียากร สินค้าไปรษณีย์ส าหรับการสื่อสารมวลชน
ต่างๆ  ได้มีความเจริญก้าวหน้ามาก และมีการสื่อสารผ่านระบบเคเบิ้ลและจานดาวเทียมของภาคเอกชน  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะ
เป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และ
อ้อย ประชาชนยังมีการบริโภคสินค้าด้านการเกษตร  และสัตว์เลี้ยงเป็นส าคัญ มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และ
การประมง จ านวน 5  แห่ง  คือ  หนองงิ้ว  สระสวรรค์  หนองลุมพุก  อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ฝายหนองนาวัว  
ถ้าได้รับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ าให้ดีจะท าให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาค
การเกษตร การประมงได้  พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงและการ
แปรผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอนไม่ต่อเนื่องมีอัตรา
การเสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ า ท าให้การเกษตรไม่
ได้ผลเท่าท่ีควร ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง เกษตรกร
บางส่วนไม่สามารถใช้น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าได้  

 

 6.2 การบริการ 
  การให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  (1) ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดตั้งข้ึนมาเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหน้าหน้าท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่ (ฝั่งข้างประตูทางออก) และเป็นศูนย์
ภาษาอาเซียน เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมี
วัตถุประสงค์    
   1.1) เพื่อให้มีหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางด้านวิชาการ ทางการบริหารด้าน
ต่างๆ  กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 1.2) เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและ
ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 
 1.3) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ .ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และเป็นศูนย์
ข้อมูลของเทศบาล เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และเป็นโครงการต่อเนื่องในการท่ีจะ
พัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ เอกสาร บทความ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
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 (2) การบริการดา้นการสาธารณสุข 
การบริการด้านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการให้บริการหลายด้าน เพื่อ

เป็นการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานของหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ  
  1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้บริการด้านการสาธารณสุข  โดยเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 4 
ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพครบวงจรท้ังทันตกรรม
และการแพทย์แผนไทย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นสถานท่ีบริการท่ีให้บริการประชาชน
ท่ัวไป  ซ่ึงเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและยาส าหรับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะน าการวางแผนครอบครัว  การคุมก าเนิดและจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด  แจก
ถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการควบคุมสัตว์ท่ีเป็นพาหนะน าโรคมาสู่คน เช่น สุนัขบ้า หนู 
แมลงสาบ ยุง เป็นต้น 2. ให้บริการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กู้ชีพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเปิด
ให้บริการ เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 9 
คน หน่วย EMS ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท างานกับ EMS โรงพยาบาลบ้านไผ่ และกู้ชีพของมูลนิธิกู้ภัยบ้านไผ่  
ท่ีได้มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย่างสะดวกรวดเ ร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้บริการเป็นท่ีประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 
 (3) การจัดการขยะมูลฝอย   

การจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและกลางทางของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
1. ปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอย 
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.93 กิโลกรัม/คน/วัน และมีองค์ประกอบขยะมูลฝอย

ทางกายภาพ ดังนี้ 
- ขยะมูลฝอยที่สามารถท าปุ๋ยหมักได้รวมท้ังสิ้นร้อยละ 58.33 ประกอบด้วย เศษอาหารร้อย

ละ 25.96 และเศษใบไม้ร้อยละ 32.37 
- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลได้รวมท้ังสิ้นร้อยละ 29.48  ประกอบด้วย กระดาษร้อยละ 

7.78 พลาสติกร้อยละ 6.04 ถุงพลาสติกร้อยละ 15.21 โลหะร้อยละ 0.42 และแก้วร้อยละ 3.03 
- ขยะมูลฝอยท่ีต้องก าจัดรวมท้ังสิ้นร้อยละ 9.19 ประกอบด้วย กระดาษท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ร้อย

ละ 5.38 ยางร้อยละ 0.26 ผ้าร้อยละ 0.95 ไม้ร้อยละ 0.41 หิน/กระเบื้องร้อยละ 1.84 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.35 
- ขยะอันตรายร้อยละ 3 ประกอบด้วย หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสารเคมี เป็นต้น 

 
รูปแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ขยะมูลฝอยจากครวัเรอืน 

ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรยี ์ ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย 
-  ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
-  กิจกรรมรับซ้ือน้ ามัน
ทอดซ้ า 
- ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล 
- ทอดผ้าป่าขยะ 

- น้ าหมักชีวภาพ 
- ท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย ์
- น าไปเลี้ยงสัตว ์
- น าขยะอินทรีย์
เลี้ยงไสเ้ดือนดนิ 

น าไปก าจัดอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลณ 
สถานีก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

เทศบาลเข้าไปด าเนินการรวบรวม 
ขยะอันตรายในชุมชนปีละ 1 ครั้ง 
และเทศบาลจะน าขยะอันตรายท่ี
รวบรวมได้น าส่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อน าไป
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป 

 

3. ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
การเก็บรวบรวมและการขนส่ง อยู่ในความรับผิดชอบของงานรักษาความสะอาด ฝ่าย

บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบท้ังสิ้น 16.20 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ส่วนใหญ่เป็นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 350 ใบ ขนาด 200 ลิตร จ านวน 700 ใบ และขนาด 240 ลิตร จ านวน 300 ใบ  ส่วนใหญ่มีสภาพดี
และมีฝาปิด 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีพนักงานประจ ารถเก็บขนขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 28คนแบ่งเป็น
พนักงานขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 19 คน รถเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละคันประกอบด้วยพนักงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน โดยในแต่ละวันรถเก็บขนขยะมูลฝอย 8 คัน จะ
ให้บริการเก็บขนวันละ1เที่ยว ยกเว้นรถแบบขอเก่ียวเก็บขนขยะในตลาดสด จ านวน 4 เที่ยวต่อวัน และรถขยะ
อัดท้าย หมายเลขทะเบียน 85-0058 เก็บขนวันละ 2 รอบ โดยมีรายละเอียด ดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางการปฏิบัติงานการเก็บขนขยะมูลฝอย 
หมายเลข
ทะเบียน 

ประเภทรถ ความจ ุ
ปี พ.ศ. ท่ีซื้อ 

(อายุการใช้งาน) 
จ านวนเท่ียวในการ
เก็บขนขยะต่อวัน 

เวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

85- 3787 อัดท้าย 14 ลบ.ม. 
ก.พ. 2559 

(3 ปี) 
1 05.00 – 13.00 น. 

85-0058 อัดท้าย 6 ลบ.ม. 
พ.ย. 2556 

(6 ปี) 
2 05.00 – 13.00 น. 

82-7852 อัดท้าย 12 ลบ.ม. 
ส.ค. 2543 

(19 ปี) 
1 05.00 – 13.00 น. 

82-8362 อัดท้าย 12 ลบ.ม. 
2544 
(18 ปี) 

1 05.00 – 13.00 น. 

82-8363 อัดท้าย 12 ลบ.ม. 
2544 
(18 ปี) 

1 05.00 – 13.00 น. 

83-0493 แบบขอเก่ียว 8 ลบ.หลา 
ก.ย. 2545 

(17 ปี) 
4 08.30 – 16.30 น. 

83-5274 อัดท้าย 6 ลบ.ม. 
ก.ค. 2548 

(15 ปี) 
1 05.00 – 13.00 น. 

83-9923 อัดท้าย 4 ลบ.ม. 
2552 
(10 ปี) 

1 05.00 – 13.00 น. 
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 การจัดการขยะมูลฝอยปลายทางของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
1. ท่ีตั้งระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้ังอยู่ กิโลเมตรท่ี 19 ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง 

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นท่ีในการก าจัด
ขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 55 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา (เทศบาลฯ จัดซื้อเอง) เปิดใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2545 สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า และอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น 

 
ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

2. วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้วิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการ 

(Engineered Landfill) ระบบประกอบด้วย บ่อฝังกลบขยะ จ านวน 3 บ่อ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
อาคารส านักงาน อาคารบ้านพัก อาคารจอดและโรงซ่อมบ ารุง อาคารชั่งน้ าหนัก อาคารป้อมยาม โรงล้างรถ 
โดยเทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยเน้นการจัดการขยะ
รูปแบบใหม่เพื่อแปรรูปขยะเป็นพลังงานและส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนระบบก าจัดขยะ และจังหวัดขอนแก่นได้
ก าหนดกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 5 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะ
มูลฝอยที่มีการรวบรวมไปก าจัดและสภาพพื้นที่ ซึ่งกลุ่มพื้นท่ีอ าเภอบ้านไผ่ เป็นกลุ่มท่ี 4 มีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เป็นเจ้าภาพหลัก และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอบ้านแฮด อ าเภอมัญจาคีรี 
อ าเภอชนบท และอ าเภอโคกโพธิ์ไชย อยู่ในกลุ่ม Cluster ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในอ าเภอ
บ้านไผ่จ านวน 10 แห่ง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการก าจัดขยะมูล
ฝอย กับ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2562) เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปริมาณขยะมูลท่ีต้องก าจัด ประมาณ 27 
ตัน/วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ัง 9 แห่ง และเทศบาลต าบล 1 แห่ง ในเขต
อ าเภอบ้านไผ่ ได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมอีกประมาณ 23 ตัน/วันรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะต้องก าจัด
ท้ังสิ้น 46-47 ตัน/วัน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 32,837,000 บาท ในการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.
2559 - 2562 จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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 (4) ศูนย์บริการประชาชน One Stop Service ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้บริการอย่าง
รวดเร็ว  ถูกต้อง ครบถ้วน บริการด้วยคุณภาพ ประทับใจ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ในเรื่องการบริการ
สาธารณะต่างๆ เช่น  งานทะเบียนราษฎร์  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ  และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนท่ัวไป  การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
ซึ่งสถานท่ีตั้งของศูนย์บริการเทศบาลฯ  ได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณชั้นล่างของอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ ่
 (5) การระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

1. การระบายน้ า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า 
เพื่อใช้ส าหรับระบายน้ าท้ิงจากครัวเรือนและระบายน้ าฝนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเขตเทศบาล มีความยาวรวม
ประมาณ 66,000 เมตร 

กรณีท่อระบายน้ าอุดตัน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ด าเนินโครงการขุดลอกท่อระบายน้ า ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อช่วยให้น้ าไหล (ระบายได้ดีข้ึน) ในช่วงหน้าฝนท่อระบายน้ าส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน
ข้างถนน เมื่อการใช้งานผ่านไป ตะกอนจากน้ าท้ิงของครัวเรือนและฝุ่นผงจากผิวจราจรท่ีตกสู่ท่อระบายมี
ปริมาณสะสมเพิ่มมากข้ึนท าให้หน้าตัดของท่อระบายน้ าในช่วงฝนตกจะระบายได้ล่าช้า จึงต้องท าการลอกท่อ
ระบายน้ าเพื่อขยายพื้นที่ของท่อให้เท่ากับของเดิมถึงจะท าให้การระบายน้ าดีข้ึน 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้งบประมาณสนับสนุนในด้านการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
5,000,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.2556-2562 จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 106,961,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
 (6) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบไปด้วย สถานีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2 สถานี ส านักงานเทศกิจ ศูนย์วิทยุสื่อสาร 1 แห่ง เจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 31 คน 
แบ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 5 คน ลูกจ้างประจ า 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน พนักงาน
จ้างท่ัวไป 13 คน มีเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบด้วย รถบรรทุกดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า 2,000 ลิตร จ านวน    
3 คัน รถดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกระเช้า จ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ าขนาด 12,000 ลิตร จ านวน 
1 คัน รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 3 คัน รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว จ านวน 2 คัน 
รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนท่ีเร็ว จ านวน 4 คัน รถจักรยานยนต์เคลื่อนท่ีเร็ว จ านวน 2 คัน เครื่องสูบน้ าชนิด
หาบหาม จ านวน 1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ าเล็ก จ านวน 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแม่ข่าย จ านวน 2 เครื่อง วิทยุ
สื่อสารชนิดมือถือ  จ านวน 25 เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ านวน 140 เครื่อง ศูนย์อปพร.       
1 แห่ง และมีเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 353 คน  
 (7) โรงฆ่าสัตว์   ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐานแล้วเสร็จเมื่อ ปีงบประมาณ 2553  เพื่อรองรับและ
พัฒนาการให้บริการของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
 (8) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดเทศบาล 4  
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 (9) บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทใน
วิถีชีวิตของชุมชนการพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นเพื่อสร้างองค์ความรู้  
แลกเปลี่ยนสินค้าการเปิดตลาดแนวใหม่ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลผ่านอินเตอร์เน็ต  การให้บริการชุมชนผ่านแนวคิด Social Networking จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ชุมชนดังนั้นเทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงได้ด าเนินการโครงการเมืองไผ่ไอที เพื่อให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายฟรีแก่ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียนนักศึกษาและผู้ท่ีมีความต้องการสนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อหาความรู้
ข้อมูลต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้ท าการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สาย จ านวน 6 จุด ซึ่งได้แก่ 1.
ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2.ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 3.ศูนย์
เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (Youth Park)  4.ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ 5.ห้องประชุมไผ่เงิน 6.ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

  นอกจากนั้นยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการอินเตอร์เน็ต  ณ ศูนย์บริการร่วม
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณรอบๆส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โดยเปิดบริการฟรีในวันเวลาราชการ ต้ังแต่ 08.30–16.30 เพื่อเป็นส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ได้เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเร็วและทันสมัยในการให้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและสบืค้นข้อมลู
ในด้านต่างๆ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง ต่อไป 
 (10) การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงไร้สาย The voice of banphai ส่งตรง ฉับไว ถึง
ใจประชาชน ด้วยระบบการส่งข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบเสียงไร้สาย 
จ านวน 68 จุด ครอบคลุมท้ัง 39 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว  โดยตรง และสามารถท่ีโทรเข้ามาเพื่อแจ้งร้องทุกข์ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ได้ทันที นอกจากนั้นการแจ้งข้อมูลต่างๆ  ยังส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการหรือมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง 
 (11) การให้บริการเชิงรุก “หน่วยทันใจ ถึงบ้านถึงใจประชาชน”  เป็นชุดหน่วยทันใจ เพื่อ
แก้ไขปัญหาของประชาชน ท่ีได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้ามาท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว คือ ท.ท.ท. (ทันทีทันใจ) ปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไข บริการดี  สะดวก รวดเร็ว  สามารถ
ได้ออกท างานทุกวัน  ผลการด าเนินการประชาชนมีความพอใจในการท างานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มากข้ึน
และปัญหาการร้องเรียนก็น้อยลง  
 6.3 ด้านการท่องเท่ียว 
  มีแหล่งท่องเท่ียวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น วัดโพธิ์กลาง(หลวงปู่พุทธกุกุ)  วัดคุ้ม
จัดสรร (วัดหลวงปู่นิล) และมีสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแก่น เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุม     
6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวล าภู และขอนแก่นและมีสินค้าของท่ีระลึก ประเภท
อาหาร คือ กุนเชียง  แหนม  ปลาส้ม ส าหรับการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียว สะดวก และเชื่อมโยงไปท่ีอื่นๆ 
ได้ มีเทศกาลท่องเท่ียว งานวันข้ึนปีใหม่ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ งานแห่เทียน
เข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในอ าเภอบ้านไผ่ 
ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า  เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ ผลงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอ าเภอบ้านไผ่ ประชาชนได้รับจับจ่ายใช้สอยซื้อ 
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สินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกอาทิ เช่น สินค้า แฮนด์เมด  สินค้าแฟชั่น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่ง
ประหยัดงบประมาณในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก 
เป็นจุดท่ีจะให้มาเท่ียว ชิม   ช็อป มีข้ึนทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-21.00 น.ณ บริเวณถนนหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอบ้านไผ่ โดยถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ได้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป 

  6.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ท่ียังสามารถเข้าไปส่งเสริม และ

พัฒนาได้ วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไม่ขาดแคลน มีแรงงานจ านวนมาก และ
ค่าจ้างไม่แพง  การคมนาคมท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งท้ังทางรถยนต์และรถไฟ  ท่ีดินเพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไม่แพงจนเกินไป  มีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นท่ี  
 6.5 ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 เป็นแหล่งรวมความต้องการและการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการในระดับอ าเภอบ้านไผ่  การ
คมนาคมมีความสะดวก ท้ังทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีแหล่งเงินทุนในพื้นท่ี ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม/ 
การค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการขายส่ง-ปลีก และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการจับจ่ายซื้อของ คือ การจัดท า “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่” โดยเน้นสินค้าท่ีมี
มาตรฐานท้ังทางด้านราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มอาชีพให้มีแหล่งจ าหน่ายพร้อมจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงามและพัฒนาข้อมูลแหล่งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านในพื้นท่ี ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอย่าง
มีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ได้มาตรฐานทุกข้ันตอน 
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซึ่งกัน
และกัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ส าหรับกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นการผลิตในครัวเรือน เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่ัวตัด กลุ่มผลิตขนมกะหรี่ปั๊บ กลุ่มผลิตกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน น้ าแตงโม กลุ่มผลิตไม้กวาด 
กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม กลุ่มผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า และกลุ่มเพาะเห็ด ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มี
การส่งเสริมและจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศลบาล ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ  สร้างรายได้
ให้กับประชาชน ผู้ท่ีมีอาชีพเดิมและผู้ท่ีว่างงานได้เข้ามาฝึกอบรมเป็นท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม ส าหรับ
ประชาชนผู้สนใจสามารถรวมกลุ่มกันและสามารถขอให้เทศบาลฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนใจได ้
  ในอ าเภอบ้านไผ่มีสถาบันทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินเป็นจ านวนไม่น้อย ท้ังของภาครัฐ
และเอกชนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการด าเนินงานของภาครัฐด้วย ซึ่งในปัจจุบันมี
สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารต่างๆ อยู่ 9 แห่ง  ในอ าเภอบ้านไผ่ ดังรายละเอียดดังตาราง 

                      ตารางแสดงรายชือ่ธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
ล าดับ ช่ือธนาคาร จ านวน(แห่ง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ธนาคารธนชาต สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไผ่ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 9 
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 6.6 ด้านแรงงาน 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป อาชีพ
เกษตรกรรม  อาชีพค้าขาย  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของสังคมเมืองก่ึงชนบท  จะมีความเก้ือกูล รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากรในวัยแรงงานมาก และ
สามารถท างานได้เฉพาะในงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีได้ดี  ประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาคเกษตรมาก
ข้ึนบ้านเรือนมีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางคมนาคม คือ ทางรถไฟ และทาง
รถยนต์  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวค่อนข้างสูงแรงงานมี
ความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อาชีพใน
ท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรวัยแรงงาน   
 

7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีชุมชนท้ังสิ้น 39 ชุมชน มีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 27,860 คน  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาได้แก่ ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาอื่นๆ ดังนั้นจึง
มีศาสนสถานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จ านวนมาก ดังนี้ 
 -ศาสนสถานของศาสนาพุทธ  จ านวน 9 แห่ง  ได้แก่ 
   1. วัดนันทพิมพาราม 
   2. วัดป่าชัยวารินทร์ 
   3. วัดคุ้มจัดสรร 
   4. วัดจันทร์ประสิทธิ์ 
   5. วัดโพธิ์ศิริโสภณ 
   6. วัดโพธิ์ชัย 
   7. วัดศรีบุญเรือง 
   8. วัดโพธิ์กลาง 
   9. วัดเอี่ยมไพบูลย์ 
 -ศาสนสถานของศาสนอิสลามจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
   1. มัสยิดดารุลอามาน  อ าเภอบ้านไผ่ 
 - ศาสนสถานของศาสนาคริสต์  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
   1. โบสถ์แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 
   2. คริสตจักรบ้านไผ่ 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานตลอดท้ังปี 
“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย เช่น ประเพณีวันลอยกระทง 
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบุญเบิกบ้าน(บุญซ าฮะ) ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์  ประเพณีบุญมหาชาติ (พระเวสสันดร)
วันเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อ าเภอบ้านไผ่  งานประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมของสมาคมปุงเถ่ากง-ม่า (งานงิ้ว)  ซึ่งมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดข้ึนเป็นประจ าทุกๆ ปี 
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 7.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมอีสาน โดยการรณรงค์และส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง  รวมท้ังการจัดงานวันอีสาน โดยมีการ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น ประกวดแข่งขัน ดีดพิณเป่าแคน และหมอล ากลอนประยุกต์ 
และประชาชนให้ความร่วมมือในการแต่งกายสวมใส่ผ้าพื้นเมือง  ส าหรับภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน   
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก  ของฝากจากเมืองบ้าน
ไผ่  ซึ่งปัจจุบันก็มีสินค้าเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  และซื้อเป็นของฝากจากบ้านไผ่  คือ กุนเชียง  แหนม  
ปลาส้ม  และกระติบข้าว  ท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองของบ้านไผ่ 
   ส าหรับของฝากท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนท่ีผ่านอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จะรู้จักกันก็คือ  
บ้านขนมคุณภัทราตั้งอยู่ท่ี 415/4 หมู่ท่ี 20 ถนนมิตรภาพ อยู่ระหว่างแยกบ้านไผ่ และแยกบ้านเก้ิง อ าเภอ
บ้านไผ่เป็นร้านขายขนมหวานเบเกอรี่ของฝากแนวใหม่จากบ้านไผ่ พร้อมท้ังเป็นร้านอาหาร ร้านของหวาน ร้าน
กาแฟขนมท่ีข้ึนชื่อคือ ขนมบัวหิมะ ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิมรกต น้ าสมุนไพร เค้ก และเบเกอรี่ต่างๆ ราคาไม่แพง 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1 น้ า 
 แหล่งน้ า ได้แก่ หนองน้ าและบึงธรรมชาติ เป็นล าน้ าขนาดเล็กมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ล า
ห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้ งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิท  ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ และล าห้วยจิก  ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีแยกมาจากแม่น้ าชี ไหลผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ี 1,100 ไร่  ส่วนแก่งละว้าตั้งอยู่ในเขตต าบลโคกส าราญ  อยู่ห่างตัว
อ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ าท่ีแก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ าดื่ม  เพื่อผลิต
น้ าประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
  8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ด้านทิศเหนือเป็นท่ีเนินสูง  ด้าน
ทิศใต้เป็นท่ีราบลุ่ม  มีล าน้ า 2 สายไหลผ่านคือ  ล าน้ าห้วยทราย  ล าน้ าห้วยจิก  ซึ่งมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล  
แหล่งเก็บกักน้ าประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ าหนองนาวัว  เป็นอ่างเก็บน้ าซึ่งกรมชลประทานสร้างข้ึน  ตั้งอยู่ห่าง
จากท่ีตั้งอ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ าบ้านนาโพธิ์เป็นอ่างเก็บน้ าท่ีกรม
ชลประทานสร้างขึ้นเช่นกัน  ต้ังอยู่ห่างจากท่ีตั้งอ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และ
อ่างเก็บน้ า  “แก่งละว้า” ตั้งอยู่ห่างจากท่ีตั้งอ าเภอบ้านไผ่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งการ
ประปาส่วนภูมิภาค  ได้ใช้แหล่งน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งน้ าใช้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  
  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจาก
บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานล้อมรอบ
ทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงท าให้พื้นท่ีตรงกลางเป็นแอ่งต่ าระบายน้ าไม่ดี  มี แม่น้ าชีไหลผ่าน
เป็นล าน้ าแบ่งเขตระหว่างอ าเภอบ้านไผ่  และอ าเภอชนบท  เป็นท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
150–300 เมตร แผ่นดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นทุ่ง
หญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 
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  ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ าเภอด่าน
สุดท้ายก่อนเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทาง
รถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผ่านตัวเมืองซึ่งท าให้สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ เช่น  
จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาเทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เป็นพื้นที่ซ่ึงไม่อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม
โดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหล่งน้ า และดิน มีพื้นที่ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาได้อีกมาก และราคา
ท่ีดินไม่สูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและ การขยายตัวด้านการคมนาคม การ
ลงทุน ระดับอ าเภอ  จังหวัดและเหมาะท่ีจะเป็นท่ีตั้งคลังสินค้าการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ มีความพร้อมใน
ด้านของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และพร้อมท่ีจะพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวงของการพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็นจ านวนมาก การขนส่งสินค้าเข้าสู่จังหวัดท าได้สะดวก ท้ังทางรถยนต์และ
ทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการส่งต่อสู่จังหวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

 9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อยและ
พืชผักสวนครัว ต่างๆ เป็นต้น ส าหรับตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมาคอยรับซื้อ
พืชผลทางการเกษตร  แต่ราคาก็ตกต่ า เพราะไม่มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ส าหรับการท าเกษตรใน
ปัจจุบันนี้จะมีต้นทุนท่ีสูงมาก  มีการใช้สารเคมี และก็มีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากข้ึน 
ค่าแรงงานก็สูงขึ้น  เนื่องจากขาดแรงงานด้านการเกษตร  ส าหรับประชากรในวัยแรงงานมีจ านวนมาก แต่ได้มี
การไปท างานโรงงาน หรือท างานต่างจังหวัดเป็นจ านวนมาก เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเกษตร ซ่ึงมีต้นทุนสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ าซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาจากทางรัฐบาล 
 พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปรผัน
ทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง มีอัตราการ
เสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ าท าให้การเกษตรไม่
ได้ผลเท่าท่ีควร  ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง หน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งมีนักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถใช้น้ าจาก
แหล่งเก็บกักน้ าได้ 
 เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีน ามาใช้ในการผลิต  เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เกษตรกรยากจน ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมท าให้การผลการผลิตต่ า คุณภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ไม่คุ้ม
กับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภทอื่นแทน  
เนื่องจากรายได้ดีกว่า 
 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อยขาดการรวมกลุ่มท าให้แต่ละ
รายมีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ล าบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพของการผลิตความไม่
แน่นอนของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรในภาคเกษตรบางส่วน
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน  ท าการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านท่ีดินท่ีใช้ในการเกษตร
กรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด 
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  9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอยู่หลายแห่ง คือหนองน้ าและ
บึงธรรมชาติ  เป็นล าน้ าขนาดเล็กมีน้ าไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ล าห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนน แจ้งสนิท ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และล าห้วยจิก ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีแยก
มาจากแม่น้ าชี ไหลผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ี 1,100 ไร่ ส่วนแก่ง
ละว้าตั้งอยู่ในเขตต าบลโคกส าราญอยู่ห่างตัวอ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น 
ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ าท่ี
แก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ าด่ืม  เพื่อผลิตน้ าประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี  
 

  9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีแหล่งน้ าสาธารณะประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  ท่ีส าคัญได้แก่  

  - ล าห้วยยางและล าห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นล าห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความ
ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  - หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นท่ีเก็บกักน้ า
ประมาณ 52,800 ลูกบาศก์เมตร 

  - สระสวรรค์ ต้ังอยู่บริเวณบ้านเกิ้ง  มีพื้นท่ีประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นท่ีกักเก็บน้ าประมาณ 
5,928  ลูกบาศก์เมตร 

  - หนองลุมพุก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นท่ีประมาณ  5  ไร ่
  - สระน้ าท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่  มีพื้นท่ีประมาณ 2 งาน  
  - สระคึกฤทธิ์  มีพื้นท่ีกักเก็บน้ าประมาณ  3,200 ลูกบาศก์เมตร 

 แหล่งน้ าชลประทาน  ท่ีส าคัญ ท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คือ 
 1) อ่างเก็บน้ าห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การประปาจุน้ าได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย 
ฝั่งขวายาว 1,250 เมตร 
 2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ท่ีต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุน้ าได้  
37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ า 
 3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ าได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ ท่ีต าบลบ้านไผ่ ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ า 
  เนื่องจากมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะ
ส าหรับท่ีจะท าไร่  ท านา  ซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นท่ีตั้งของอาคารพาณิชย์  
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ข้ึนหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันส าปะหลัง  คลังสินค้าเพื่อ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ชาติในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  
ในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ัง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20ปีต่อจากนี้ไป
จะประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ังการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่ง ยืนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเท่ียวและพัฒนาให้ประเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆเป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิตใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง 
(3) การปลูกฝังระเบยีบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพงึประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทยเสริมสรา้งบทบาทของสถาบันครอบครวัในการ

บ่มเพาะจิตใจใหเ้ข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลา้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอือ้ต่อการด ารงชวีิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมท้ังมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การจัดระบบอนรุักษ์ฟื้นฟูและปอ้งกันการทาลายทรพัยากรธรรมชาต ิ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธภิาพท้ัง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบรูณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจดัการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครฐั 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเปน็ธรรมและเปน็สากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ครั้งนี้ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไว้ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็น
ปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัยโดยผลลัพธ์ทาง

การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่าการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงานในขณะท่ีคน
ไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนคนทุกช่วงวัยมี
ทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มข้ึนรวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มข้ึนแนวทางการพัฒนาท่ีสาคัญประกอบด้วย 

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
อาทิส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความมี
ระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ 

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าอาทิส่งเสริม
เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ 
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(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิผลักดันให้มีกฎหมาย

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและ 
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิกาหนดมาตรการดูแล

ครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

 การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้านแต่การแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้าท้ังเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากรความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐรวมท้ังข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเปน็ตอ้งมุง่ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกันแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐรวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและ เศรษฐกิจ     
ฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึนแนว
ทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย 

(๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ๔๐ ท่ีมีรายต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพอาทิขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้การดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนสนับสนุน  
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิบริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัดภาคและระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน อาทิสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืม
และการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีท้ังจากผลกระทบของ

เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา๕ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส า คัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึนการลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึนประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึนและประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึนนอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็งภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนมีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศการท่องเท่ียวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากข้ึนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึนภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย 
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(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมท้ังในด้านการคลัง อาทิเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการการจัดสรรงบประมาณการบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน  อาทิ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอด
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงวาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐาน
การผลิตและการให้บริการรวมท้ังการด ารงชีวิตของคนไทยซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ใน
อนาคตปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้นซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นการ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย 

(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเปน็ธรรม 
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความม่ันคงสมดุลและยั่งยืน 
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมและ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 
ยั่งยืน 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติท้ังภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ
เพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย
คุกคามภายในประเทศได้แก่ 
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ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้างสถานการณ์ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึง
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคมมีความ
สมานฉันท์ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มข้ึนประเทศไทยมี 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆและแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(๑) การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเลและ 
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศมาอย่างต่อเนื่องท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากลการบังคับใช้กฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใสระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินการปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีข้ึนและการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีวินัยโปร่งใสและยุติธรรม 
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้าน
ความต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศการพฒันาระบบ
ขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถใน
การรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) แนวทางการพัฒนาส าคัญ
ประกอบด้วย 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งอาทิพัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนนพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งอาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์อาทิพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

(๔) พัฒนาด้านพลังงานอาทิจัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงานเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอาทิพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและ 

(๖) พัฒนาระบบน้ าประปาอาทิพัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึงและการบริหารจัดการ
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่ง
มีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศและการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการ
พัฒนาส าคัญประกอบด้วย 
 (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
อาทิลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีนาสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีอาทิส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 
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(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย

อาทิการเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื นท่ีเศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพื้นท่ีและการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สาคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้ากา ร
ลงทุนรวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาคนอกจากนี้
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการ
ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึนการเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการ
พัฒนาส าคัญประกอบด้วย 

(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึงพัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเองพัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

(๒) การพัฒนาเมืองอาทิพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลางส่วนท้องถ่ินภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ 

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอาทิพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุลมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ยึดหลักคิดเสรี
เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและอื่นๆ
กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรีเปิดกว้างและเป็นธรรมด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน
การแสวงหาตลาดใหม่ๆส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาคดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพการเพิ่ม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนท่ี
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชียรวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ส าคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย 
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(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า
และบริการของไทย 

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ    
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนท่ีโดดเด่นใน
ภูมิภาค 

(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ  
(๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านท่ีเก่ียวกับเรื่อง

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศและ 
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั  แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่ เป้าหมาย “อีสาน
พึ่งตนเอง” โดยเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงมาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุมจังหวัดร อยเอ็ด-ขอนแกน-

มหาสารคาม-กาฬสินธุ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18กลุมจังหวัด  
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน  
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจากรอยเอ็ด, แกน มาจาก 
ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจากกาฬสินธุ) 

กลุ่มจังหวัด “ร้อยเอ็ด–ขอนแก่น–มหาสารคาม–กาฬสินธุ์  หรือกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
เป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพื้นท่ีรวมกันประมาณ 31,423 ตารางกิโลเมตร 
(19,639,296 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของพื้นท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบ มีภูเขาเตี้ยสลับทางด้านทิศเหนือของร้อยเอ็ดและขอนแก่น และด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีเทือกเขาภูพาน 

ภาพแสดงท่ีตั้งกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 

 
  

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนดวิสยัทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา 
 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันส าปะหลัง ยางพารา) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพื่อ 

 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)  
 เพื่อกาวไปสวูิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดก าหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้  
  1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

 2) เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ตัวชี วัดรวม 
  1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพิ่มข้ึน  
  2) รอยละของจ านวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP  
  3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน  
  4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพิ่มข้ึน  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเขม้แข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ 
            สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดั 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  

 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง” 
 พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
  2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง 
      กับความต้องการของตลาด 
  4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดใหเ้ป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 เป้าประสงค์รวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
     บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
 4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จาการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์ิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 วิสัยทัศน “ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลัก

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 พันธกิจ  

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ 
    บริการและการท่องเท่ียว 
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5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการ 
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมอืงและชุมชน  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ  
                  แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
 

 “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจก้าวไกลสู่อาเซยีน” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายสินค้าส าคัญท่ีมีอยู่แล้วให้มากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้า ตามความต้องการของตลาด   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษ์ 

         สิ่งแวดล้อม  เพื่อการอาศัยท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพฒันาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมอืง 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดแ้ละลดรายจ่ายในการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 
ยุทธศาสตร์ที ่10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่11 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ามากข้ึน 
2. พัฒนาสินค้าและแรงงานตามความต้องการของตลาด/เมืองคู่แฝด 
3. มีผลการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมของการเป็น Hub รถไฟรางคู่และทางถนน 
4. พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามและเอือ้ต่อการอยูอ่าศัย 
5. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 
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6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี 
7. การศึกษาในระบบได้มาตรฐาน 
8. โรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปญัหาส าคัญของประชาชนลดลง 
9. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 
10. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
11. เทศบาลมีรายได้ท่ีจัดเกบ็เอง (แหลง่รายไดเ้ดิม) เพิ่มมากข้ึน 
12. เทศบาลมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ 
13. รายจ่ายของเทศบาลลดลง 
14. มีนวัตกรรมในการบริหารและบริการประชาชน 
15. เทศบาลผ่านมาตรฐาน Green office 
16. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และสร้างจิตส านึกในการบรกิารให้ประชาชนพึงพอใจ 
17. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัตริาชการ 
18. มีการประเมินผลยุทธศาสตร์และน ายุทธศาสตร์มาใชใ้นการปฏิบัติงาน 
19. มีระบบฐานขอ้มูลในการบริหารจัดการ 
 

2.4 ตัวชี วดั 
1. ยอดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
2. จ านวนรายการสินค้าท่ีมีการแลกเปลี่ยนซือ้ขายระหว่างเมืองคู่แฝด 
3. ระดับความส าเรจ็การพัฒนาทักษะและการเพิ่มจ านวนแรงงานกับเมืองคู่แฝด 
4. ผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มของ ทม.บ้านไผ่ กับการเป็นศูนย์กลางรถไฟ/รถยนต ์
5. จ านวนแหลง่ของพื้นทีเ่ฉพาะท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิทัศน์  แหล่ง 
    วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
6. พื้นที่สีเขียวตอ่จ านวนประชากร 
7. จ านวนสวนสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะ 
8. อัตราการผลิตขยะตอ่คนตอ่วัน 
9. ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานชว่งวัย 
10. ผลสอบ O-net แต่ละปกีารศึกษามีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม ่ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 
12. อัตราการปว่ยดว้ยโรคไข้เลือดออก ลดลงรอ้ยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลงั 
13. ร้อยละของเด็กแรกเกิดต้องได้รับการเยี่ยมตามเกณฑ์ 
14. อัตราเด็กต้ังท้องก่อนวัยอันควร 
15. ร้อยละของร้านอาหารแผงลอยจ าหน่ายอาหารใชน้้ ามันทอดอาหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบา้นไผ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ระดับ 5 ดาว 
17. ระดับความส าเร็จของความพรอ้มของการเตรียมการป้องกันภัย 
18. จ านวนชุมชนที่ประชาชนเข้าร่วมการออมผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 
19. จ านวนครั้งของการท าประชาพิจารณ์ที่ผ่านเกณฑ์ในชุมชน 
20. ระดับความส าเร็จของการตั้งสภาเมืองเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
21. ร้อยละของรายได้จากจดัเก็บเอง (แหล่งรายไดเ้ดิม) ของเทศบาลเปรียบเทียบกับเงิน 
      งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้ในแต่ละป ี
22. ร้อยละรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากแหล่งรายได้ใหม่ 
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23. ร้อยละของรายจา่ยในหมวดค่าวัสดุท่ีลดลง เปรียบเทยีบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      ในแต่ละปี 
24. ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดท่ีมีราคากลาง เปรียบเทียบกับราคากลาง 
25. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อรายจ่ายทั้งหมดของเทศบาล 
26. ทุกกอง/ฝ่ายมีนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการประชาชน 
27. จ านวนช่องทางและความถ่ีของการประชาสัมพันธ์ 
28. ร้อยละข้อร้องเรียนได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
29. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
30. ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 30 ชม./คน/ปี 
31. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศของการท างาน 
32. จ านวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
33. ระดับความส าเร็จของการบริหารฐานข้อมูล 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด (KPI) เป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ยอดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
ส าคัญของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

15% 20% 20% 20% 20% 

2. จ านวนรายการสินค้าท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างเมอืงคู่แฝด 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

3. ระดับความส าเรจ็การพัฒนาทักษะและ 40% 50% 50% 50% 50% 
การเพิ่มจ านวนแรงงานกับเมอืงคู่แฝด ผู้ผ่านการ

อบรม 
ผู้ผ่านการ

อบรม 
ผู้ผ่านการ

อบรม 
ผู้ผ่านการ

อบรม 
ผู้ผ่านการ

อบรม 
4. ผลการศึกษาผลกระทบเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มเป็นศูนย์กลางของเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่
  

รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
1 โครงการ 1 

โครงการ 
5. จ านวนแหลง่ของพื้นทีเ่ฉพาะท่ีได้รับ
การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเสรมิสร้างภูมิ
ทัศน์ แหล่งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

3 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 
     

6. พื้นที่สีเขียวตอ่จ านวนประชากร 8 10 10 10 10 
 ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน 
7. จ านวนสวนสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสวนสาธารณะ  

1 1 1 1 1 
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

8. อัตราการผลิตขยะตอ่คนตอ่วัน 0.65 0.6 0.6 0.6 0.6 
9. ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้
ตามมาตรฐานชว่งวัย 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
96 

      



 

     2-16 
 

ตัวชี วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
10. - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
แต่ละปีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 46.89 47.89 47.89 47.89 47.89 
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6)      
    - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
แต่ละปีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 41.09 42.09 42.09 42.09 42.09 
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3)      
11. ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานความดัน
โลหิตสงูรายใหม่ ต่อจ านวนประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

2% 2% 2% 2% 2% 
     

12. อัตราการปว่ยดว้ยโรคไข้เลือดออก
ลดลงรอ้ยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

23.65 22.47 22.47 22.47 22.47 

13. ร้อยละของเด็กแรกเกิดต้องได้รับการ 97% 98% 98% 98% 98% 
เยี่ยมตามเกณฑ ์      
14. อัตราเด็กต้ังท้องก่อนวัยอันควรลดลง 8% 6.0% 6.0% 6% 6% 
15. ร้อยละของร้านอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหารใช้น้ ามันทอดอาหารอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

95 100 100 100 100 

16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ระดับ 5 
ดาว 

30 ข้อ 35 ข้อ 35 ข้อ 35 ข้อ 35 ข้อ 

17. ระดับความส าเร็จของความพรอ้ม 
ของการเตรยีมการป้องกันภยั 

5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 

18. จ านวนชุมชนที่ประชาชนเข้าร่วม 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 
การออมผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด      
19. จ านวนครั้งของการท าประชาพิจารณ ์ 80% 80% 80% 80% 80% 
ท่ีผ่านเกณฑใ์นชุมชน ของเกณฑ ์ ของเกณฑ ์ ของเกณฑ ์ ของเกณฑ ์ ของเกณฑ ์
  ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด 
20. ระดับความส าเร็จของการตั้งสภาพ
พลเมอืงเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

21. ร้อยละของรายได้จากจัดเก็บเอง 
(แหล่งรายได้เดิม)ของเทศบาลเปรียบเทียบ
กับเงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้ในแต่ละปี 

6 7.5 7.5 7.5 7.5 

22. ร้อยละรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากแหล่ง
รายได้ใหม่ 

5% 5% 5% 5% 5% 
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ตัวชี วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
23. ร้อยละของรายจา่ยในหมวดค่าวัสดุท่ี
ลดลงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปใีนแต่ละป ี

6% 3% 3% 3% 3% 

24. ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างในหมวด
ท่ีมีราคากลางเปรียบเทียบกับราคากลาง 

9% 12% 12% 12% 12% 

25. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อ
รายจ่ายทั้งหมดของเทศบาล 

34% 33% 33% 33% 33% 

26. ทุกกอง/ฝ่ายมีนวัตกรรมใหม่ในการ 
ให้บริการประชาชน 

7 อย่าง 7 อย่าง 7 อย่าง 7 อย่าง 7 อย่าง 

27.จ านวนช่องทางและความถ่ีของการ 8 ช่องทาง 9 ช่องทาง 9 ช่องทาง 9 ช่องทาง 9 ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ ์ 1,800

ครั้ง 
1,900

ครั้ง 
1,900

ครั้ง 
1,900 

ครั้ง 
1,900 

ครั้ง 
28. ร้อยละข้อร้องเรียนได้ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

98.5% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 

29. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในการบริหารงานของเทศบาล 

80% 85% 85% 85% 85% 

30. ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรม
ตามเกณฑ ์30 ชม./คน/ปี 

80% 85% 85% 85% 85% 

31. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศของการท างาน 

80% 85% 85% 85% 85% 

32. จ านวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อน
ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 

33.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ฐานข้อมูล 

4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 
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2.6 กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายสินค้า
ส าคัญที่มีอยู่แล้วให้มากข้ึน 

1.1 ส่ง เสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ามากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 
สินค้า ตามความต้องการของตลาด 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและ
แรงงานตามความต้องการของตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมกับการเป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก 

3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางบก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม เพือ่การอาศัย ท่ียั่งยืน 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
ของเมืองและเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

4.2 การส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

5.1 การส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในระบบให้
ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมี
สุขภาพดี และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพด ี
 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 

7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง 
และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้และลดรายจ่ายในการด าเนินงาน 

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของ
เทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่การบริการประทับใจ 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการ
ของเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่11 การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการ 
 

11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก าหนด

ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย 
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การ
ท าการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  โดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และแนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  ผังเมืองรวม  แผนชุมชน  และสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 

แผนงาน 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ท่ีท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
  1. มีสินค้าโอท็อป (กุนเชียง  แหนมสด  บ้านขนมคุณภัทรา) 
  2. ศูนย์กลางกระจายสินค้า (ตลาดเช้า  ไนท์พลาช่า  ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่) 
  3. มีแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น) 
  4. มีเส้นทางคมนาคมไปจังหวัดต่างๆ  ท้ังทางรถยนต์  และทางรถไฟ 
  5. มีล าห้วยไหลผ่าน คือ ล าห้วยจิก  ล าห้วยทราย  ล าห้วยยาง 
  6. มีสถาบันทางการเงินหลายแห่ง 

2. จุดอ่อน (W หรือ Weaknesses)หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรท่ีท าให้เกิดความอ่อนแอ 
หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบ เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายใน คือ 
  1. ประชากรขาดระเบียบวินัยและจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
  2. ประชากรแฝงจ านวนมาก มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อเงิน
อุดหนุนของเทศบาลและรายจ่าย 
  3. ไม่มีศูนย์กระจายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน 
  4. ปัญหาสภาพน้ าในชุมชนมีความสกปรก 
  5. ใช้บุคลากรไม่ตรงกับงาน 
  6. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร บางอย่างเสื่อมคุณภาพ 
  7. ขาดการประสานงานและการสื่อสารท่ีตรงกันในองค์กร 
  8. งบประมาณไม่เพียงพอ 
  9. ขาดการน าผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  10. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ครบถ้วน 

3. โอกาส (O หรือOpportunities)หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรท่ีเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็น
โอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน คือ 

  1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม (ทางหลวงหมายเลข 2/ถนนแจ้งสนิท) (รถไฟรางคู่หนองคาย, 
นครพนม) 

  2. เป็นเมืองกระจายสินค้า (สินค้าโอท็อป) 
  3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ (มีสถานศึกษาท่ีส าคัญท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดขอนแก่น และพระพุทธบาทหินลาด) 
  4. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี คือ (1) มีระบบก าจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย 
ขยะ (2) มีพื้นท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา  (3) ภูมิทัศน์เมืองที่ดี และการวางผังเมืองท่ีดี 
  5. ผู้น ามีความเข้มแข็งท าให้มีโอกาสได้รับเงินงบประมาณจากภายนอกเพิ่มข้ึน 
 
 
 

 
 



 

2-21 
 

4. อุปสรรค (TหรือThreats) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 

1. มีประชากรแฝงจ านวนมาก  หรือประชากรจรจ านวนมาก 
2. ขาดความผูกพันในท้องถิน่ 
3. ยาเสพติดและอาชญากรรม 
4. การว่างงาน (การพนัน พึ่งพาลูกหลาน ผูสู้งอาย)ุ 
5. ค่านิยมในการด ารงชพี 
6. ขาดแคลนแหล่งน้ า 
7. ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (ขยะ) 
8. แรงงานต่างด้าว  ก่อให้เกดิอาชญากรรมและโรคติดต่อ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 ด้านคมนาคม 
 โอกาส   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์สายส าคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผ่าน
ตัวเมือง และเป็นเส้นทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากเป็นถนนเมนหลักท่ีสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ขอนแก่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นเส้นทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มศักยภาพด้าน
การเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การส่งออก และการขนส่งของจังหวัดได้  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์
สามารถเชื่อมโยงกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก  เช่น  ถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอบ้านไผ่ 
และอ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองค่อนข้างสูง ท าให้ประชาชนเกิด
ความต้องการด้านคมนาคมมากข้ึน และอยู่ไม่ห่างจากสนามบินจังหวัดขอนแก่นจนเกินไป 

 ข้อจ ากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชนมีข้อจ ากัดด้านผังเมือง และชุมชนท่ีอยู่อาศัย งบประมาณและอัตราก าลังมีไม่เพียงพอ  
ถนนช ารุดบ่อย ต้องมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เป็นประจ าผู้ใช้รถใช้ถนนไม่รักษากฎจราจร ขาดวินัยในการ
ขับข่ียานพาหนะ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โอกาส  มีแหล่งน้ าเพื่อการกักเก็บน้ า และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ าจืด คือ หนองงิ้ว  
สระสวรรค์ หนองลุมพุก เป็นต้น และแหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา คือ แก่งละว้า มีแหล่งน้ าชลประทานท่ี
ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าชลประทาน หรือ แก่งละว้า  ฝายหนองนาวัว 
 ข้อจ ากัด   ท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแท้จริงลดลง  ดินเป็นดินร่วน
ปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  ท าให้การเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร และขาดความรู้ความเข้าใจท่ี
จะน าหลักวิชาการด้านการเกษตรมาพัฒนา 
 สิ่งแวดล้อม 
 โอกาส ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
และมีการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีไม่มาก  มีการวางแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล เพื่อป้องกันและบ าบัดฟื้นฟู แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  รวมท้ังได้รับการสนับสนุน
ด้านเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  มีความร่วมมือในการด าเนินการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในพื้นที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และ อบต.ประชาชนมีความเข้าใจมากข้ึน ยังมีพื้นท่ีเพียงพอในการรองรับปัญหาด้านขยะและแหล่งรองรับการ
พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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 ข้อจ ากัด ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดระเบียบ
ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ท ายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การ
ลงโทษผู้กระท าความผิดด้านสิ่งแวดล้อมไม่เด็ดขาด  การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งมีมาก ท้ังด้านการปฏิบัติท้ังด้านระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตรวจสอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือจากผู้ประกอบการมีน้อย ในการแก้ไขปัญหาและผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาส   มีการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  และการทอผ้าไหม  โรงงานยาสูบ  และสินค้าของท่ีระลึกประเภท
อาหาร  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มข้ึน  การขนส่งสินค้า และถ่ายเทสินค้าได้ท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต์  ปริมาณการปล่อย
สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   
 ข้อจ ากัด   การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่าง ๆ ยังไม่ดี มีปัญหาด้านคุณภาพและการตลาด
รองรับ ขายสินค้าไม่ได้ขาดความยั่งยืน  กองทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ และการบริการส่วนมากเป็นนักลงทุนใน
ท้องถิ่น  อัตราการขยายตัวจึงไม่สูงมากนัก รายได้เฉลี่ยของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 
 การเกษตรกรรม 
 โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะเป็นการใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และอ้อย ประชาชนยังมีการ
บริโภคสินค้าด้านการเกษตร และสัตว์เลี้ยงเป็นส าคัญมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และการประมง จ านวน 5 แห่ง  
คือ หนองงิ้ว สระสวรรค์ หนองลุมพุก อ่างเก็บน้ าห้วยทราย ฝายหนองนาวัว  ถ้าได้รับการพัฒนา  และปรับปรุง
ระบบการเก็บกักน้ าให้ดีจะท าให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได้ 
 ข้อจ ากัด   พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและ
การแปรผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอน  ไม่ต่อเนื่อง 
มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ าท าให้
การเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง 
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีนักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถใช้
น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าได้ 
 เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีน ามาใช้ในการผลิต  เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เกษตรกรยากจน ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมท าให้การผลการผลิตต่ า คุณภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ไม่คุ้ม
กับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภทอื่นแทน  
เนื่องจากรายได้ดีกว่า 
 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อย  ขาดการรวมกลุ่มท าให้แต่ละ
ราย มีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ล าบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพของการผลิต  ความ
ไม่แน่นอนของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา  บทบาทของการพัฒนา
เศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรในภาค
เกษตรบางส่วนไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน  ท าการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านท่ีดินท่ีใช้ใน
การเกษตรกรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สิน
ภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุน 
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 การอุตสาหกรรม 
 โอกาส  อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ท่ียังสามารถเข้าไปส่งเสริม 
และพัฒนาได้  วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไม่ขาดแคลน  มีแรงงานจ านวนมาก 
และค่าจ้างไม่แพง  การคมนาคมท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งท้ังทางรถยนต์และรถไฟ  ท่ีดินเพื่อ
ใช้เป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไม่แพงจนเกินไป  มีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นท่ี 
 ข้อจ ากัด วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน  และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
แรงงานมีคุณภาพต่ าในด้านทักษะฝีมือ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย  การเคลื่อนย้ายสูง  ขาดแคลนนัก
ลงทุนรายใหม่  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนเท่าท่ีควรได้   
 

 การพาณิชยกรรม / การค้า 
 โอกาส  เป็นแหล่งรวมความต้องการและการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการในระดับอ าเภอการ
คมนาคมมีความสะดวก  ท้ังทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีแหล่งเงินทุนในพื้นท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ  เช่น  
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม/
การค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการขายปลีก ย่อย   
 ข้อจ ากัด   ตลาดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ายังไม่มี ไม่มีคลังสินค้าหรือศูนย์รวมสินค้า 
ประชาชนในภาคชนบทมีอ านาจการซื้อต่ า  แหล่งเงินทุนยังมีข้อจ ากัดในการปล่อยสินเชื่ อขนาดกลางและเล็ก  
ขาดตลาดรองรับสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรในพื้นที่ 
 การท่องเท่ียว 
 โอกาส  มีแหล่งท่องเท่ียวด้านโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีอยู่ใกล้เคียง คือวัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง  
หลวงปู่พุทธกุกุ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาราม และวัดสงวนวารี เป็นต้น  
มีสินค้าของท่ีระลึก  ประเภทอาหาร  คือ กุนเชียง และผ้าไหม การคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียว  สะดวกและ
เชื่อมโยงไปท่ีอื่นๆ ได้ มีเทศกาลท่องเท่ียวงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่งานประเพณี
ลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา  และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ท่ีมีข้ึนทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น.  
ณ บริเวณถนนหน้าท่ีว่าการอ าเภอบ้านไผ่ 
 ข้อจ ากัด  ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีต่อเนื่อง  ขาดศูนย์ให้บริการแนะน าการ
ท่องเท่ียวระดับอ าเภอ  แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งยังไม่ได้รับการบูรณะและฟื้นฟู  ขาดแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีน่าสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวต่ า 
  ด้านสังคม 
 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมชนบทอยู่มาก  จะมีความเก้ือกูล  รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากร
ในวัยแรงงานมาก และสามารถท างานได้เฉพาะในงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีต่ าเป็นส่วนมาก เพราะขาดฝีมือและ
ทักษะ   จ านวนประชากรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะ
ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์   ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนรวมในการ
สร้างอาชีพและรายได้   
 ข้อจ ากัด  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวค่อนข้าง
สูงแรงงานมีความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม  มี
การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และยังมีการใช้แรงงานเด็ก  อาชีพในท้องถ่ินมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรวัยแรงงาน  การด าเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการ
พัฒนาช้า 
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 ด้านการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ และโรงพยาบาล ยังมีความต้องการจ านวนมาก  ความต้องการในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันรักษาโรค  การอนามัยแม่และเด็ก  ยังมีความต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะใน
ชุมชนและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย  จากปัญหามลพิษของสถานประกอบการ
เพิ่มข้ึน  ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้น้อย  ยังต้องการท้ังการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกว่า
ภาคเอกชนเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า  สามารถใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนัก และต้องการแพทย์เฉพาะทาง
ไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นได้ 
 ข้อจ ากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน บุคลากรไม่เพียงพอภาคเอกชนมีการ
ให้บริการในราคาแพง    
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ยุทธศาสตร ์
จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิม่ศักยภาพของ
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิลุม่น้ าโขงและอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเทศบาล 
เมืองบ้านไผ ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง
  

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนา
มาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพื่อการอาศัยที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เตรียมความพร้อม
กับการเป็น
ศูนย์กลางของการ
คมนาคมทางบก 

 

ยุทธศาสตร์ที2่ 
พัฒนาทักษะและ
คุณภาพแรงงาน 
สินค้า ตามความ
ต้องการของตลาด  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มปริมาณการ
จ าหน่ายสินค้า
ส า คั ญ ที่ มี อ ยู่
แล้วให้มากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสรมิและพัฒนา
ให้ประชาชนมี
สุขภาพดีและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การเสริมสร้าง 
สุขภาวะยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 7 การสร้างเสริมทนุ   
ทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา  
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขนั  
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครฐั
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมุชน 
และการสร้าง
เครือข่ายพัฒนา
เมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
และลดรายจ่ายใน
การด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที9่ 
การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อการบริการ
ประทับใจ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่10 
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่11 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
(ร้อย แก่น สาร สินธุ์) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยุทธศาสตรที่ 2
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม  
 

ยุทธศาสตรที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 4  
การเติบโตที่
เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
  

ยุทธศาสตรที่ 8  
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป 
การค้า พืชเศรษฐกิจใหม้ีความเข้มแขง็ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรที่ 10 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
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 กลยุทธ ์ 1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้ามากขึ้น 

 

2.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ
การพัฒนา
สินค้าและ
แรงงานตาม
ความต้องการ
ของตลาด 

 

3.1 ส่งเสริม
การเตรียม
ความพร้อม
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ขนส่งทางบก 

 

4.1 ส่งเสริม
และพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและภูมิ
ทัศน์ของเมือง
และเพิ่มพืน้ที่สี
เขียว 

4.2 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 
การบริหาร
จัดการขยะ 

 

5.1 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุน
การศึกษาใน
ระบบให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

6.1 ส่งเสริม
และพัฒนา 
ให้ประชาชน
มีสุขภาพด ี

 
 

6.2 ส่งเสริม
และสนับสนนุ 
ให้ประชาชน 
มีความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

 
 

7.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ 
ให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็ง 
และการสร้าง
เครือข่าย
พัฒนาเมือง 

 

8.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดข้อง
เทศบาล 

 
 

9.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ
การพัฒนาการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

 
 

10.1 การส่งเสริม
และสนับสนนุการ
พัฒนาบุคลากรใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ 
ในการปฏิบตัิงาน 

 

11.1 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ 

 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยอดจ าหน่าย
สินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าคัญ
ของผู้ประกอบ 
การและวิสาหกิจ
ชุมชน 

จ านวนรายการ
สินค้าที่มีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขาย
ระหว่างเมืองคู่แฝด 

ระดับความ 
ส าเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จ านวนแรงงาน 
กับเมืองคู่แฝด 

ผลการศึกษา
เพื่อเตรียม
ความพร้อมของ
ทม.บ้านไผ่ กับ
การเป็น
ศูนย์กลาง
รถไฟ/รถยนต ์

จ านวนแหล่งของ
พื้นที่เฉพาะที่
ได้รับการพัฒนา
เพื่อเปน็แหล่ง
เสริมสร้างภูมิทัศน์
แหล่งวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 

พื้นที่สเีขียวต่อ
จ านวนประชากร 

จ านวนสวน 
สาธารณะที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

8. อัตราการ
ผลิตขยะต่อคน
ต่อวัน 

ร้อยละของ
นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้
ตามมาตรฐาน
ช่วงวัย 

ผลสอบO-net 
แต่ละปี
การศึกษามี
ค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
ต่อประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 20 
จากค่ามัธยฐาน  
5 ปีย้อนหลัง 

ระดับความ 
ส าเร็จของ
ความพร้อม
ของการ
เตรียมการ
ป้องกันภัย 

จ านวนชุมชน
ที่ประชาชน
เข้าร่วมการ
ออมผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละของ
รายได้จาก
จัดเก็บเอง 
(แหล่งรายได้
เดิม) ของ
เทศบาล
เปรียบเทียบ
กับเงิน
งบประมาณที่
รัฐจัดสรรให้
ในแต่ละป ี

ทุกกอง/ฝ่าย
มีนวัตกรรม
ใหมใ่นการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ร้อยละของ
บุคลากรผ่าน
การอบรม
ตามเกณฑ์     
30 ชม./คน/
ป ี

จ านวนกองที่
สามารถ
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์
ได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ระดับความ
เร็จของการ
บริหารฐาน 
ข้อมูล 

ระดับความส าเร็จ
ของการตั้งสมชัชา
พลเมืองเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

1.ผู้ประกอบ 
การและวิสาหกิจ 
ชุมชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้ามากขึ้น 

เป้าประสงค ์ 3.มีผลการศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อม
ของการเป็น
ศูนย์กลางรถไฟ
รางคู่และทางถนน 

2.พัฒนาสินค้า
และแรงงาน 
ตามความ
ต้องการของ
ตลาด 

4. พัฒนาภูมิ
ทัศน์ของเมืองให้
สวยงามและเอื้อ
ต่อการอยู่อาศัย 

5. เพิ่ม
พื้นที่สี
เขียว 

6. มีการ
บริหาร
จัดการ
ขยะที่ด ี

7.การศึกษา
ในระบบได้
มาตรฐาน 

8.โรคติดต่อ-ไม่
ติดต่อและพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ป็นปัญหา
ส าคัญของประชาชน
ลดลง 

9.ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

10.ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 

16. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
และสร้างจิตส านึกในการบริการ
ให้ประชาชนพึงพอใจ 

15 เทศบาลผ่าน
มาตรฐาน Green office 

14 มีนวัตกรรมในการ
บริหารและบริการประชาชน 

13.รายจ่ายของ
เทศบาลลดลง 

11.เทศบาลมี
รายได้ที่จัดเก็บ
เอง (แหล่งรายได้
เดิม) เพิ่มมากขึน้ 

12. เทศบาลมี
รายได้เพิม่ขึน้
จากการสร้าง
แหล่งรายได้
ใหม ่

17. บุคลากรมี
สมรรถนะที่เหมาะสม
ในการปฏิบตัิราชการ 

 

18. มีการประเมินผลยทุธศาสตร์
และน ายุทธศาสตร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

19.มีระบบฐานข้อมลูในการ
บริหารจัดการ 

แผนงานบรหิาร 
งานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การพาณิชย์ 

แผนงาน 
งบกลาง 
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แผนผังยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ เมืองนา่อยู่  คู่ธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  ก้าวไกลสู่อาเซยีน 
 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
1.ผู้ประกอบ 
การและ
วิสาหกิจชุมชน
มีรายได ้
จากการ
จ าหน่ายสินค้า
มากขึ้น 

 

2.พัฒนา
สินค้าและ
แรงงานตาม
ความต้อง 
การของ 
ตลาด 

 

3.มีผลการ 
ศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อม
ของการเป็น
ศูนย์กลางทาง
รถไฟรางคู ่
และทางถนน 

 
 

4. พัฒนา 
ภูมิทัศน์
ของเมือง 
ให้สวยงาม 
และเอ้ือ 
ต่อการอยู่ 
อาศัย 

 
 

5. เพิ่ม
พื้นที่สี
เขียว 

 
 6. มีการ

บริหาร
จัดการ
ขยะที่ด ี

 
 

7.การ 
ศึกษาใน
ระบบได้
มาตรฐาน 

 

8.โรคติดต่อ-
ไม่ติดต่อและ
พฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ป็น
ปัญหาส าคญั
ของประชาชน
ลดลง 

 

9.ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

 

10.ชุมชน
มีความ
เข้มแข็ง 

 

11.เทศบาล 
มีรายได้ที่
จัดเก็บเอง 
(แหล่งรายได้
เดิม)เพิ่มมาก
ขึ้น 

 

12.เทศบาล 
มีรายได้
เพิ่มขึ้นจาก
การสร้าง
แหล่งรายได้
ใหม ่

 

13.รายจ่าย
ของเทศบาล
ลดลง 

 

14 มี
นวัตกรรมใน
การบริหาร
และบริการ
ประชาชน 

 

16. ส่งเสริม
และพัฒนา
ความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการ
บริการให้
ประชาชนพึง
พอใจ 

 

17.บุคลากร
มีสมรรถนะที่
เหมาะสมใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 

18. มีการ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์
และน า
ยุทธศาสตร์มา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานาน 

 

ค่า
เป้า 
หมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มปริมาณการ
จ าหน่ายสินค้า
ส า คั ญ ที่ มี อ ยู่
แล้วให้มากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที2่ 
พัฒนาทักษะและ
คุณภาพแรงงาน 
สินค้า ตามความ
ต้องการของตลาด
เมืองคู่แฝด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เตรียมความพร้อม
กับการเป็น
ศูนย์กลางของการ
คมนาคมทางบก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการอาศัยที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสรมิและพัฒนา
ให้ประชาชนมี
สุขภาพดีและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมุชน 
และการสร้าง
เครือข่ายพัฒนา
เมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
และลดรายจ่ายใน
การด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที9่ 
การพัฒนาระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริการ
ประทับใจ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่10 
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่11 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

ระดับความ
เร็จของการ
บริหารฐาน 
ข้อมูล 

จ านวนกองที่
สามารถ
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์
ได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ร้อยละของ
บุคลากรผ่าน
การอบรม
ตามเกณฑ์     
30 ชม./คน/
ป ี

ทุกกอง/ฝ่าย
มีนวัตกรรม
ใหมใ่นการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ร้อยละของ
รายได้จาก
จัดเก็บเอง 
(แหล่งรายได้
เดิม) ของ
เทศบาล
เปรียบเทียบ
กับเงิน
งบประมาณ 
ที่รัฐจัดสรร
ให้ในแต่ละป ี

จ านวนชุมชน
ที่ประชาชน
เข้าร่วมการ
ออมผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดับความส าเร็จ
ของการตั้งสมชัชา
พลเมืองเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

ระดับความ 
ส าเร็จของ
ความพร้อม
ของการ
เตรียมการ
ป้องกันภัย 

อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 20 
จากค่ามัธยฐาน  
5 ปีย้อนหลัง 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
ต่อประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

ร้อยละของ
นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้
ตามมาตรฐาน
ช่วงวัย 

ผลสอบO-net 
แต่ละปี
การศึกษามี
ค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนสวน 
สาธารณะที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

8. อัตราการ
ผลิตขยะต่อคน
ต่อวัน 

จ านวนแหล่งของ
พื้นที่เฉพาะที่
ได้รับการพัฒนา
เพื่อเปน็แหล่ง
เสริมสร้างภูมิทัศน์
แหล่งวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 

พื้นที่สเีขียวต่อ
จ านวนประชากร 

.ผลการศึกษา
เพื่อเตรียม
ความพร้อมของ
ทม.บ้านไผ่ กบั
การเป็น
ศูนย์กลาง
รถไฟ/รถยนต ์

จ านวนรายการ
สินค้าที่มีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขาย
ระหว่างเมืองคู่แฝด 

ระดับความ 
ส าเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จ านวนแรงงาน 
กับเมืองคู่แฝด 

ระดับความ 
ส าเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จ านวนแรงงาน 
กับเมืองคู่แฝด 

ยอดจ าหน่าย
สินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าคัญ
ของผู้ประกอบ 
การและวิสาหกิจ
ชุมชน 

19.มีระบบ 
ฐานข้อมูลใน
การบริหาร
จัดการ 
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แผนผังยุทธศาสตร์(Strategy Map) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
 

1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้ามากขึ้น 

 

2.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ
การพัฒนา
สินค้าและ
แรงงานตาม
ความต้องการ
ของตลาด 

 

3.1 ส่งเสริม
การเตรียม
ความพร้อม
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ขนส่งทางบก 

 

4.1 ส่งเสริม
และพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและภูมิ
ทัศน์ของเมือง
และเพิ่มพืน้ที่สี
เขียว 

4.2 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 
การบริหาร
จัดการขยะ 

 

5.1 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุน
การศึกษาใน
ระบบให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

6.1 ส่งเสริม
และพัฒนา 
ให้ประชาชน
มีสุขภาพด ี

 
 

6.2 ส่งเสริม
และสนับสนนุ 
ให้ประชาชน 
มีความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

 
 

8.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดข้อง
เทศบาล 

 
 

7.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ 
ให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็ง 
และการสร้าง
เครือข่าย
พัฒนาเมือง 

 

9.1 ส่งเสริม
และสนับสนนุ
การพัฒนาการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

 
 

10.1 การส่งเสริม
และสนับสนนุการ
พัฒนาบุคลากรใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถ 
ในการปฏิบตัิงาน 

 

11.1 การ
ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

 
 

แผนงาน แผนงานการ
รักษาความ 
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การพาณิชย์ 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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รายละเอียดยุทธศาสตร ์
 

ความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริม
ทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที1่พัฒนาศักยภาพ
เมืองบ้านไผใ่ห้สอดคล้องกับ
การพัฒนาโดยมุ่งเน้นทาง
เศรษฐกิจ   
  

1.ผู้ประกอบการและวสิาหกจิ
ชุมชนมีรายได้จากการจ าหนา่ย
สินค้ามากข้ึน 

1.ยอดจ าหนา่ยสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญ
ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริม
ทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
และคุณภาพแรงงาน สินค้า 
ตามความต้องการของตลาด 

2.พัฒนาสินค้าและแรงงานตาม
ความต้องการของตลาด 

2.จ านวนรายการสินค้าท่ีมีการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายระหว่างเมืองคู่แฝด 
3.ระดับความส าเร็จการพัฒนาทักษะและ
การเพิ่มจ านวนแรงงานกับเมอืงคู่แฝด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความ
พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของ
การคมนาคมทางบก 

3.มีผลการศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อมของการเป็น
ศูนย์กลางรถไฟรางคู่และทาง
ถนน 

4.ผลการศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กับการเป็นศูนย์กลาง
รถไฟ/รถยนต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และอนรุักษ์
สิ่งแวดลอ้ม เพือ่การอาศัยท่ี
ยั่งยืน 

4. พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองให้
สวยงามและเอือ้ต่อการอยู่
อาศัย 

5. จ านวนแหลง่ของพื้นทีเ่ฉพาะท่ีได้รับการ
พัฒนาเพือ่เป็นแหล่งเสริมสรา้งภูมิทัศน์
แหล่งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
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ความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และอนรุักษ์
สิ่งแวดลอ้ม เพือ่การอาศัยท่ี
ยั่งยืน  

5. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 6. พื้นที่สีเขียวตอ่จ านวนประชากร 

7.จ านวนสวนสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสวนสาธารณะ 

6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี 8. อัตราการผลิตขยะตอ่คนตอ่วัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
การศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
  

7.การศึกษาในระบบได้
มาตรฐาน 
  

9.ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตาม
มาตรฐานช่วงวัย 

10.ผลสอบ O-net แต่ละปีการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้ง
สุขภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี6 ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
และมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยส์ิน 
  
  
  
  

8.โรคติดต่อ-ไม่ติดต่อและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญของประชาชนลดลง 

11.ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 

  12.อัตราการป่วยดว้ยโรคไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

  13.ร้อยละของเด็กแรกเกิดต้องได้รับการ
เยี่ยมตามเกณฑ ์

  14.อัตราเด็กต้ังท้องก่อนวัยอนัควร 
  15.ร้อยละของร้านอาหารแผงลอยจ าหน่าย

อาหารใช้น้ ามันทอดอาหารอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

    16.ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือระดบั5ดาว 
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ความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้ง
สุขภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ที่6 ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
และมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยส์ิน 

9.ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

17.ระดับความส าเร็จของความพร้อมของ
การเตรียมการปอ้งกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน และ
การสร้างเครือข่ายพัฒนาเมอืง 
  
  

10.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  

18.จ านวนชุมชนที่ประชาชนเข้าร่วมการ
ออมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
19.จ านวนครั้งของการท าประชาพิจารณ์ที่
ผ่านเกณฑ์ในชุมชน 

 20.ระดับความส าเร็จของการตั้งสภา
พลเมอืงเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้และลดรายจ่ายในการ
ด าเนินงาน 
  
  

11.เทศบาลมีรายได้ท่ีจัดเก็บ
เอง (แหล่งรายไดเ้ดิม) เพิ่มมาก
ข้ึน 

21.ร้อยละของรายไดจ้ากจัดเก็บเอง (แหล่ง
รายได้เดิม) ของเทศบาลเปรยีบเทียบกับเงิน
งบประมาณท่ีรฐัจัดสรรให้ในแต่ละป ี

12. เทศบาลมีรายได้เพิ่มข้ึน
จากการสร้างแหล่งรายไดใ้หม ่

22.ร้อยละรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากแหล่งรายได้
ใหม ่

  13.รายจ่ายของเทศบาลลดลง 23.ร้อยละของรายจ่ายในหมวดค่าวัสดุท่ี
ลดลงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปใีนแต่ละป ี

      24.ร้อยละของการจัดซือ้จัดจ้างในหมวดท่ีมี
ราคากลางเปรียบเทียบกับราคากลาง 
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ความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้และลดรายจ่ายในการ
ด าเนินงาน 

 13.รายจ่ายของเทศบาลลดลง 25.ร้อยละของค่าใชจ้่ายด้านบุคลากรต่อ
รายจ่ายทั้งหมดของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ  
  

14 มีนวัตกรรมในการบริหาร
และบริการประชาชน 
  

26.ทุกกอง/ฝ่ายมีนวัตกรรมใหม่ในการ
ให้บริการประชาชน 
27.จ านวนช่องทางและความถ่ีของการ
ประชาสัมพันธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10  การพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
  
  
  

15. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
และสร้างจิตส านึกในการบริการ
ให้ประชาชนพึงพอใจ 
  

28.ร้อยละข้อรอ้งเรยีนได้ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

29.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน
การบริหารงานของเทศบาล 

16. บุคลากรมีสมรรถนะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 
  

30.ร้อยละของบุคลากรผา่นการอบรมตาม
เกณฑ ์    30 ชม./คน/ปี 

  31.บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ของการท างาน 
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ความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการ 

17. มีการประเมินผล
ยุทธศาสตร์และน ายุทธศาสตร์
มาใช้ในการปฏิบัตงิาน 

32. จ านวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตวัชีว้ัด
ตามยุทธศาสตร์ได้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

    18.มีระบบฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ 

33. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ฐานข้อมูล 

 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 





















































































































































































































































 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถ่ิน เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล
การพัฒนา 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับท่ี 3) ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่ งมี
คณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกันท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้แทนหัวหน้าส่วนบริหารท้องถิ่น รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการท่ีคณะกรรมการ
มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1.1 กรอบและแนวทางในการติดและประเมินผล 

  1.1.1ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) ข้อ 29 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .810.3/ว 2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

  (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
  1.1.2 ก าหนดรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความ
เพียงพอ (Adequacy)  ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นต้น 
  1.1.3 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ท้ังในระดับชุมชน เทศบาล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่าชุมชน เทศบาล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็น
ท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
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   (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถ่ิน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี
จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
   (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาส
การพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (Value-
Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

 1.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่ง
จะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังน้ี 
   1.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผน ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ  
  (2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดข้ึนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคาและ
ผลประโยชน์ท่ีไดรับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบสาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
  (3) กรรมวิธี ได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข้องกันการพัฒนาท้องถ่ิน เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้ง
ไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้
ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็นต้น 
  1.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (Structure) 
ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพื่อให้สามารถตอบ
ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเพื่อมีเป้าหมายเพื่อ 
    - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
    - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 
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   การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ
รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไปดังน้ัน การออกแบบการติดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นท่ีจริง การออกแบบการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย 
โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
สรุปผล 
   (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็น
ข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการค้นหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลท่ีไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลท่ีไม่มีคุณภาพย่อม
ส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ (survey) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือ (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้ส่วนส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

 1.3 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการทดสอบและการวัดการสัมภาษณ์การสังเกตการส ารวจและเอกสาร 
 1.3.1 การทดสอบและการวัด(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดเช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นต้น 
 1.3.2 การสัมภาษณ์(Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วยโดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอนและล าดับของข้อความการ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีต้องการการให้ได้ 
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธีคือ 

(1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูลเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ขอ
ค าอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา 
สัมพันธภาพที่ดีสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 

(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางคนในชุมชนเนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆมีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นการวางแผน 
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 1.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
กาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการ
สังเกตการสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่และละเอียดถ่ีถ้วนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ
กันเช่นตาดูหูฟังถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัสในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการ
สังเกตจะกระทาควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนามการสนทนาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้าน
สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในปรากฏการณ์ของ
ยุทธศาสตร์ได้การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมน้ีมีลักษณะเด่นคือ 
 -มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
 -มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุดและ
ชัดเจนมากท่ีสุด 
 -เอาใจใส่ต่อทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนสังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
 -ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
 -ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
 -จดบันทึกอย่างละเอียด 

 (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในสังคมชุมชนนั้นๆโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผู้
ท่ีอยู่ในกิจกรรมน้ันๆก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
 1.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึงการส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ
ความพึงพอใจความต้องการของยุทธศาสตร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ
และทิศทางการส ารวจ 
 1.3.5เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน
สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนการก าหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาพันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลของการด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลและ 
3. ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการส าคัญ 3 ประการแล้วคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลดังนี้ 
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1. ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลท่ีเกิดจากค าถามเช่นใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจัดทายุทธศาสตร์ผู้เข้าร่วมมีก่ีคนก่ีกลุ่มมีท่ีมาอย่างไรผลลัพธ์ในเชิงปริมาณท่ีได้เป็นแบบตัวเลขสถิติ 
ต่างๆข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลท่ีแสดงจานวนเช่นจานวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศจานวนกิจกรรม ท่ีถูก
ระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเป็นต้น 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆเช่นชุมชนนี้มีความเจริญมี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้างผลของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านชุมชนเป็นอย่างไรผลของคนเป็นอย่างไรข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลท่ีอธิบาย
ปรากฏการณ์ในพื้นท่ีในลักษณะอย่างลึกซึ้งเป็นข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของ
ยุทธศาสตร์ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด 

 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้วัดความส าเร็จได้จากเช่น 
 1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
 2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
 3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
 4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 

 การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลสามารถใช้รูปแบบ 
 1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่นค าบรรยายตารางหรือรูปภาพ 

 2. ตาราง (Tables) เป็นการนาข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
 3. รูปภาพ (Figures) เช่นกราฟภาพวาดลายเส้น 
 รูปแบบท่ีใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามข้อ29แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2548กระทรวงมหาดไทย    
จึงก าหนดรูปแบบท่ีใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วยการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบในการติดตามและ
ประเมินโครงการใช้กรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถก าหนด
กรอบอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติหรือบริบทของพื้นท่ี 

2. แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2.1แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน(Performance Indicators)เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผลในการพัฒนากิจกรรมโครงการตลอดจนกลยุทธ์  /แผนงานซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Key 
Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
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 2.2 แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ ScorecardModel ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าการท าความเข้าใจองค์กรตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองค์กรสามารถเห็น
ได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆขององค์กรท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรโดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวม
หรือภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองค์กรซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆเช่นด้านการเงินด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการภายในองค์กรและด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตัวแบบ  Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กร
สามารถพัฒนาเชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ได้การนาตัวแบบ Scorecard แบบใหม่หรือBSC เป็น
การมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการสู่ความเป็นเลิศการปรับปรุงให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
 2.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model(RF))เป็นตัวแบบท่ีสอดคล้องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อย่างมากลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยจะพิจารณาว่าแผนกับ
การปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันดูได้จากผลระยะกลาง (IntermediateResult; Irs) ต่างๆว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ท าให้สามารถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้รวมท้ังยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
 2.4 แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผลหรือ Logical Model ถือเป็นตัว
แบบหนึ่งท่ีค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหวา่ง
ปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงานกิจกรรมโครงการนั้นๆตลอดจนมีความ
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวข้องกับ
การประเมินถึงบริบท (Context) การด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจน 
ครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 

 2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance MeasurementSystem 
(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าท่ีของระบบต่างๆในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การพัฒนาซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนาไปสู่การ 
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
 2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ 
Problem Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนถือเป็นวิธีการ 
ประเมินท่ีส าคัญอีกวิธีการหนึ่งเนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นท่ีการน าความรู้ท่ีมีอยู่กลับมาใช้ (Reusable 
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ท่ีมีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริง
ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีค่อนข้างท้าทาย 
เพราะเป็นท้ังการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมิน
แผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษ์
แผนซ่ึงจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนน้ันๆ 
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 2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินท่ีให้ความส าคัญกับการกระท าท้ังในรูปของการ
กระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมโครงการหรือแผนงานนั้นๆโดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งยังให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของ
โครงการนั้นๆอีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของ
ภาคประชาชนท่ีจะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการตลอดจนรูปแบบการด าเนินการโดยเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหาการวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการ
สรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไปนอกจากนี้ผลที่ได้ท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูล
เสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
 2.8 แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบเป็นการ
พิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบท้ังผลในด้านบวก-ด้านลบผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีตั้งใจในระดับต่างๆอันเกิดจาก
การด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนิน
อย่างกว้างขวางเป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆฝ่ายโดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัด 
ถึงผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพล
อย่างไรท้ังต่อปัจจัยภายในและภายนอกในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆท่ีต้องใช้ อัน
จะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยายระงับเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการอะไรอย่างไรและนอกจากนี้การ
ประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติโดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรงและแนวตั้งจะแสดงความถ่ีท่ี 
เกิดข้ึนเพื่อท่ีจะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วตัว
แบบดังกล่าวเป็นท่ีนิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของ
โรคหรือใช้ในการติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ 

 2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรรวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดาเนินการดังนี้1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร2) 
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 4) เลือกแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้5) ก าหนดแผนงานกิจกรรมโครงการและ6) ด าเนินการ  

 2.11 แบบอื่นๆท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึนท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ1-
10 หรือเป็นแบบผสมก็ได ้

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการให้

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้ว 
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่ันท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียดดังน้ี 
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  3.1 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย 

3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20คะแนน 
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ20คะแนน 
3.1.3 ยุทธศาสตร์ 60คะแนนประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน ์5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
แนวทางการพิจารณาการตติามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    60 
   (3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      (10) 
   (3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    (10) 
   (3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด    (10) 
   (3.4) วิสัยทัศน์     (5) 
   (3.5) กลยุทธ์  (5) 
   (3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
   (3.8) แผนงาน (5) 
   (3.9) ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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   แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพเช่นท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบลลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดินลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม/้ป่า
ไม้ฯลฯด้านการเมือง/การปกครองเช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมอืง/การปกครองเช่นเขต
การปกครองการเลือกต้ังฯลฯประชากรเช่นข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากรและชว่งอายุและจ านวน
ประชากรฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคม
ขนส่งการไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการ
ประมงการปศุสัตว์การบริการการท่องเท่ียวอุตสาหกรรม
การพาณชิย/์กลุ่มอาชพีแรงงานฯลฯ 

(2)  

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเชน่การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปภีูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมอืงและของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ าป่าไม้ภเูขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิดร่วมท ารว่มตัดสินใจรว่มตรวจสอบรว่มรับ
ประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษา หารอืแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวเิคราะห์ท่ีครอบคลมุความเชือ่มโยงความ
สอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นรวมถึงความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวเิคราะห์การใชผ้ังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวเิคราะห์ทางสังคมเชน่ด้านแรงงานการศึกษา
สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยีจารีตประเพณวีัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรอืนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชพีกลุ่มทางสังคมการ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(3)  

 (5) การวเิคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งทีเ่กิดข้ึนการประดษิฐ์
ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3)  

 
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคลอ้งกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิง่แวดลอ้มของ
ท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเชือ่มโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่นและยทุธศาสตร์จังหวัดและ
เชือ่มโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/
ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปีและ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสยัทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจนสอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทางวธิีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์หรอืแสดงใหเ้ห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลวุิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึนมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชีว้ัดค่าเป้าหมายกลยุทธจ์ุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดงักล่าว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชือ่มโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยทุธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล  และก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยน าเสนอ ดังน้ี 
  2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  2.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ให้น าองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มาปรับใช้เป็นแนว
ทางการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) และการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  ให้ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตามแนวทางของการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินแนวทางการพิจารณา
การติตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการประกอบด้วย 

1.การสรุปสถานการณ์การพฒันา10คะแนน 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4.ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5.โครงการพัฒนา 60 คะแนนประกอบดว้ย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
    5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
      มั่งค่ังยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 
      5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณาคะแนน คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบดว้ย 60 
5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (5) 
5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
1.สรุปสถานการณ์การ 
พัฒนา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันาอย่างนอ้ยต้อง
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆเพือ่น ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณเช่นการวัดจ านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็
คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจรงิตามท่ีไดก้ าหนดไว้เท่าไหร่จ านวน
ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ
กิจกรรมงานต่างๆท่ีด าเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงตอ่ความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่สิ่งของวสัดุ
ครุภัณฑ์การด าเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทนถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอื
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากด้านต่างๆมีความ
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ในมิติต่างๆจนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช ้SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากด้านต่างๆท่ีสอดคลอ้ง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารฐัและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงคส์นองตอ่แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไวช้ื่อโครงการมีความ 
ชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแลว้เข้าใจไดว้่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคลอ้งกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับความเป็นมาของ
โครงการสอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผลวธิีการ
ด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้
ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวนเท่าไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะท าท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมือ่ไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มใหบ้อกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลอ้งกับแผน 
ยุทธศาสตร ์20 ปี 

โครงการสอดคลอ้งกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ใหเ้กิดความ
มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัตใิหเ้กิดผลสัมฤทธิอ์ย่างจริงจังใน 
5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท่ี์เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัย
และการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างม ี

(5) 

 

    



 
 

4-16 
    

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
5. โครงการพัฒนา(ตอ่) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (ต่อ) 

คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชือ่มโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธภิาพ 

  

5 .6  โครงการมีความ 
สอดคลอ้งกับ 
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดว้ยนวตักรรมท าน้อยได้มากเช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลือ่น
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากข้ึนรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข
วัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคลอ้ง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหว้ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนเพือ่
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหนึ่งออกจาก
กันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชือ่มต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
ก าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรอืการ 
เสริมสร้างใหร้ะเทศชาต ิ
มั่นคง ม่ังค่ังยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายไดเ้ป็นโครงการที่ประชาชนตอ้งการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพยีง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  
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เต็ม 
คะแนน
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5. โครงการพัฒนา(ตอ่) 
5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคลอ้งกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวชิาการทางช่างหลักของราคา
กลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์มีความคลาดเคลือ่นไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบญัญัต/ิ 
เทศบัญญัตเิงินสะสมหรอืรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชีว้ัด (KPI) และ
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชีว้ัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ีสามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness)ใช้บอกประสิทธภิาพ
(efficiency) ได้เช่นการก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์
คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนนิการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้การ
ได้ผลหรอืผลทีเ่กิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรอื
มากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได ้
(3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตเุป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 
 

  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
(1) ด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนมาก เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ให้เป็นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็น
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีท้ังในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล  จัดให้มี
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหา
ความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการ
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละ
พื้นท่ี และน าวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว  

 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาชุมชน เทศบาลได้
ด าเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการท่ีต้องการ 
และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ท าให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ต่อการพัฒนาเมืองใน
รูปแบบของแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ ท้ังยังมีการทบทวนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของเทศบาล เพื่อให้เกิดทัน
ต่อสภาวการณ์และปัญหาความต้องการท่ีเป็นปัจจุบัน การติดตามการด าเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน การเชื่อมต่อระบบ INTERNET ให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลราชการ และได้เปิดช่องทางการติดต่อโดยผ่านทางเว็บไซด์เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ www.banphaicity.go.thซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซด์เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 (2) ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบาย
น้ า ท่อระบายน้ า ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรอย่างเป็น
ระบบโดยระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกัน
และเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม มีความพร้ อมในการ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ า เพื่อไว้ใช้เก็บกักน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร รวมท้ังปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบ
ป้ายร้านค้าย่านชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานท่ีราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใน
การเกษตรตลอดฤดูกาล รวมท้ังส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ า 
และทางเดินเท้า ในชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ท่ีอยู่อาศัยและผู้สัญจรไป-มา และเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และ
ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ าท่วม เช่น 
ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
การสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง     
การปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ ท้ังเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเท้าต่างๆ และมีการจัดระเบียบป้ายโฆษณา 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่  

 (3)การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการ
รวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรมและยาเสพติด  
 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ มีการจัดท าโครงการ  I SEE 
YOU ซึ่งเป็นบริการเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ 
หญิงหลังคลอด ทารกและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมของ
ครอบครัว ท่ีเหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย อาทิเช่น ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลั งเทศบาล 
จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เป็นต้น  
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  (4) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตาม
อ านาจหน้าท่ี ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารการรับเรื่องราวร้องทุกข์  ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากข้ึน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในด้านของบุคลากร  ความพร้อมของสถานท่ี  อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  
ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถ่ินมีส่วนร่วม  เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  
บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ท้ังนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ท านุบ ารุง
โบราณสถานต่างๆ ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  และปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสู่ลูกหลาน 

ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยเน้นท้ังด้านหลักศาสนาและ
การฝึกปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และจัด
กิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รวมท้ังมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic Community : AEC)  ด้วยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  โดย
สนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศโดยวิทยากรท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 (5) ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่ม
อาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการ
ผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ีมุ่งเน้นอาชีพท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัด
และพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
โดยการประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชนและกลุ่มภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม รวมท้ังประสาน
และเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
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ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศูนย์กลางการจับจ่ายซื้อของ คือ การจัดท า “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่” โดยเน้นสินค้าท่ีมีมาตรฐานท้ังทางด้าน
ราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มอาชีพให้มีแหล่งจ าหน่ายพร้อมจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามและพัฒนา
ข้อมูลแหล่งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านในพื้นท่ี ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ได้มาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(6) นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากข้ึน ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุข
ภาวะท่ีดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน
และด าเนินการ ท้ังนี้ เป้าหมายท่ีส าคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการท างาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มข้ึน 
สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเท่ียวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและ
ชุมชน การช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท า
ให้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุก
จิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นท่ีว่างหรือพื้นท่ีสาธารณะให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ี
เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึน มีการใช้
มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อควบคุม
กิจกรรม หรือการด าเนินกิจการท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายใน
การบริหารจัดการ และพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 ผลการด าเนนิงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ บริเวณตลาด 4 เพื่อให้มีสถานท่ีให้บริการท่ีกว้างขวาง ทันสมัย และเพื่อให้การบริการ
เข้าถึงประชาชนในชุมชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและเกิดความ
แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นท่ีท้ิงขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท่ีใช้ร่วมกันกับ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในเขตเทศบาล ได้
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้รวดเร็ว ท่ัวถึง และสอดคล้องกับความต้องการ และปรับปรุงการรักษาความ
สะอาดพื้นท่ีสาธารณะ ควบคู่กับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนและ
ประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี และต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/
กิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในเขตเทศบาลฯ 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคบางประการ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้องของ
ระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ ดังนี้ 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุน 
-หน่วยงานที่ต้องการขอรับเงินอุดหนุนขาดความเข้าใจในกระบวนการการด าเนินการ เนื่องจากการ

ตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธี
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับมีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบหลายประเด็น จึงจ าเป็นต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินการตามท่ีก าหนด หากไม่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ไม่สามารถพิจารณา
ตั้งงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานดังกล่าวได้  

-การขาดการติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับเงินอุดหนุน      
ท าให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมในเชิงบูรณาการ และเพื่อน าไปเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาตั้งงบประมาณในปีถัดไป 

 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรแจ้งวิธีปฏิบัติในการเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุน  แก่หน่วยงานท่ีประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ให้มีการด าเนินการท่ีถูกต้อง ชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เช่น โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสนอขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน, การเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วยเอกสาร
หลักฐานใดบ้าง เป็นต้น  
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