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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
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สังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น นั้น 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร   
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สามปของตนเอง ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมืองบานไผ  เปนไปดวยความ
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บทที่ 1 บทนํา 
 

 นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมาบทบาท
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  จวบจนมาถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย
ของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ   การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
               นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ .ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 
 นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีเก่ียวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส
และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาทอํานาจ
หนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงพอจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น
แตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน
ดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน 
 แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ .ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 52 
กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวนไมนอยกวารอยละ  20 ของ
รายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมี
ความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชา ชนท้ังในปจจุบันและ
อนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีจะกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม 
วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริการจัดการท่ีดี มี
ความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาชน 
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ความหมายของการวางแผน 
 การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go)  
เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณา กําหนด
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ 
 การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานขบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ 
(Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ี
ปรารถนา 
 

 ความสําคัญของการวางแผน  (Significance of Planning) 
 1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เพราะการ

วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตท่ี
อาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้
อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน  
 2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน    
 3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนงานท่ี
ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคง
และมีความเจริญเติบโต 
 4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของ
องคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานแตแผนกไมใหเกิดความซํ้าซอนกัน 

 5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี 
หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ (a rational approacn) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 
 กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี 
 

 ขอจํากัดในการวางแผน 
 อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพข้ึนไดดังนั้น
ขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพ่ือใหการวางแผนไมประสบความลมเหลว 
 1) การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนํามาพิจารณา
กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมา
จากแหลงท่ีเชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญ              
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ในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง  การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา  ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะ
ทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมี
ความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนท่ีวางไวได
อยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 
 2) การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ี
กําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนท่ี
จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 
 3) การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยึดหยุนการดําเนินการในบาง
กรณีบาง ซ่ึงจะนําผลดีมาสูองคการ 

 4) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตาน
จากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 5) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะ
ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหา
ยุงยากได 
 

 หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
 การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ 
 1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contridution to 
Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุก
แผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล 
หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันใน
องคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 
 2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primacy of Planning)  ซ่ึงขบวนการ
จัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ  (Organizing) การบริหารงานบคุคล  (Staffing) 
การสั่งการ   (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนข้ันตอนอ่ืน ท้ังนี้เพราะ
การวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 
 3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงาน
ของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกันท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับท่ี
ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 
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 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans)  ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดคุมคา 
เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 
 หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนให
องคการประสบความเจริญกาวหนา 
 

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

2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีรูแลวและยังไมรูใหชัดเจน  (A plan should 
distinguish between the lniwn and the unlnow) ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณเหตุการณ  ใน
อนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตาง ระหวางสิ่งท่ีไมรูและรูเห็นเดนชัด  จะทําใหผูใชแผนคํานึงถึงและ
พิจารณาสิ่งท่ียังไมรูใหรอบคอบ 
 3. แผนควรจะมีความเชื่อมโยงอยางมีเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได (A plan should be 
logical and practical) ซ่ึงเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ท่ีผูวางแผนจะตองใชการคิดวิเคราะห การคิด
วิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตาง ๆอยางมีเหตุผลและตัดสินเลือกแนวทางดําเนินการท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติได 
 4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexible and 
capable of being practical) แผนท่ีนําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งท่ีสามารถ
เกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตาง ๆ มักจะมีตัวแปรตาง ๆ  จํานวนมาก ท่ีมีผลกระทบตอแผน ฉะนั้น
แผนท่ีดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนไป 
 5. แผนจะไดรับการยอมรับจากกระบวนการท่ีเก่ียวของ (The plan must be acceptable to 
the persons who adoptit and to the persons who are affested ) ท้ังนี้เนื่องจากการยอมรับ จะนํามา 
ซ่ึงความตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนท่ีวางนั้นไดรับการยอมรับ จาก
ผูเก่ียวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง 
 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
 การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพ้ืนฐานไดดังนี้ 

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

2. จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 
 2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning)  เปนการวางแผนท่ีมีลักษณะเปนแผนถาวรบง
บอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบอย ในองคการหรือใชเพ่ือแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใชประจํามี
ประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งท่ีสามารถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหวาง
ฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวางแผนชนิด
นี้อาจมีจุดออนบาง คือเม่ือสถานการณบางอยางเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใชเฉพาะครั้ง 
 2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning)  เปนการวางแผนเพ่ือปรับและเสริมการ
วางแผนดําเนินงานประจําท้ังนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความเหมาะสมในสถานการณ
ตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ แผนประเภทนี้ใชครั้ง
เดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้งเดียว แผนประเภทนี้ไดแก แผนงาน 
โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางานแผนใชเฉพาะครั้งมีประโยชนตอองคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปน
การใชเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึน 
 

 3. จําแนกตามระยะเวลา 
 3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนท่ีกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต 5 ปข้ึนไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association พบวาแผน
ระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผลการวางแผนระยะปาน
กลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนท่ีมีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 
 3.2 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
ระยะ 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาวประสบ
ความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึงจะดําเนินการ ไปถึง
จุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
อาจไมไดกําหนดเวลาท่ีกลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการเปลี่ยนแปลงใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 
 

 4. จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ  
(Physical  Planning) เปนการวางแผนดานทําเลท่ีตั้ง การใชประโยชนท่ีดิน และการจัดหาเครื่องมือตาง ๆ ท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาในชวงระยะเวลาตาง ๆ  
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    5. การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังนี้ 
                         -วัตถุประสงค (Objectrives)               

-นโยบาย (Polivies) 
                          -วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)  

-วิธีการ (Method) 
                       -มาตรฐาน (Standard)                                

-งบประมาณ (Budget) 
                         -แผนงาน (Program) 
      

การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวางแผนเปนการมองไปขางหนาอาจเปนชวงสั้นระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปน
กระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะเก่ียวของกับชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
 การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนถ่ินไว 2 ประเภท คือ 

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

ทุกป ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 

2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล องคกรบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปพิเศษท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคกรการบริหารสวนจังหวัดซ่ึง
นอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาท่ีในการประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 

     เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 
 ผูท่ีเก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวาแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแกแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนระดับชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและ
แผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพท่ี 1) ซ่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ
อําเภอนั้น ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนจะมีสวนเก่ียวของอยูดวย   
 
 
 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแหงชาติ 

(นโยบายเรงดวนและนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

่  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

(ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

(วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน) 

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ  นําไปสูการทํางบประมาณ) 
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 แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  และแผนพัฒนาสามปผูท่ีเก่ียวของจําเปนตอง
ตระหนักถึงข้ันตอน  และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาของท้ังระดับจังหวัด
และระดับอําเภอดวย 
 

 ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2548  
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว  3  ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอและแผนชุมชน 
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 “แผนพัฒนาสามป ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดง
ถึงรายละเอียดผลงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
 

 องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไว   สรุปไดดังนี้  
 1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิ น เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดย

พิจารณาจากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  กรอบนโยบาย   ทิศทาง  แนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมไปถึงนโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอ
สภาทองถ่ิน และแผนชุมชน, รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา,พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน, พิจารณาใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดการทําราง
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน               
              

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงยุทธศาสตร องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดท่ี  1 :  กระบวนการแกไขปญหา 
 เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนข้ันตอนดังนี้  

 ปญหาคืออะไร 
 ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 

 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาคืออะไร  
 วิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาคืออะไร 
 ในการตอบปญหาท่ีสี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการท้ังท่ีเปนทฤษฎี
และปรึกษาจากผูมีประสบการณ 
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 แนวคิดท่ี  2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 
 จะไปทําไม 
 จะทําอะไร 
 จะทําท่ีไหน 
 จะทําเม่ือไร 
 จะทําโดยใคร 
 จะทําเพ่ือใคร+ 
 จะทําอยางไร 
 จะใชจายเทาไร 
 แนวคิดท่ี 3 : ความคิดสรางสรรคเปนการมองอนาคตท่ีตองอาศัยความรูท่ีเกิดจาก 

  สัญชาตญาน หรือการเรียนรูจากประสบการณ 
  องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 

 เรียนรูจากอ่ืน โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ (Benchmark)     
                     ของหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ  
 การวิเคราะหสถานการณซ่ึงเปนการประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 
 

 แนวคิดท่ี 4 : การตัดสินใจ 
  ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินแบบมีเหตุผล (Rationalism) 
กับหลักการตัดสินใจแบบเพ่ิมข้ึน (Incrementalism) แตท้ังนี้ ตองมุงการบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาและ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถ่ินตองปรับกระบวนคิดโดยมุงเนนผลท่ีจะเกิด (ผลลัพธ) เปนตัวตั้ง 
แลวนํามาคิดหางานท่ีจะทํา (ผลผลิต) รวมท้ังวิธีการท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ ) 
ซ่ึงจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพ่ือดําเนินการไดอยางเหมาะสม 
 
  
                         เปาหมาย 
 
                                                                 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 
                                                                                                 วิธีการทํางาน 
 
                                                                                                                                                                                    
 
                                
                                                                        

 คน   เงิน  วัสดุอุปกรณ  การจัดการ 
 
 
 
 

ผลลัพธ 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรัพยากร 
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1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท้ังนี้เพราะ

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกลมอง
เหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน  เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  ปญหา  ความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น  ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร  ดังนั้น  องคกร
จําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง  เปนตน 

 2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ  เขามาในองคกร  ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน  

 3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนา ท้ังนี้เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

 4. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทําให
มองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน  เปนการจําแนกงานแตละงานแตละฝายไมใหเกิดความซํ้าซอน 

 5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการ
กระทําโดยอาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยตางๆ  มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใน
อนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 

 กลาวโดยสรุปวา  ไมมีองคกรใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้นการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการการจัดการท่ีดี 
 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและข้ันตอน ท้ังนี้เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับข้ันในการวางแผนประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกท่ีนักวางแผนจะดําเนินการ     
ท้ังนี้เพ่ือใหรูทิศทางท่ีจะกาวเดินตอไปขางหนา  เพราะการวางแผนเปนเรื่อง 
ของอนาคตดังท่ีไดกลาวมาแลว และเปนพ้ืนฐานท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ในองคกร สิ่งสําคัญ
ท่ีจะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนท่ีวางจะตองมีความชัดเจน ท่ีนี้เพ่ือใหสมาชิกในองคการเกิดความเขาใจ
ในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน 

2. พัฒนาขอตกลงท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning 
Premeses) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน เพ่ือสามารถคาดการณ
เหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะนํามาเปนพ้ืนฐานในการวางแผน 
ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดาน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัย
ภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัยภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงท่ีกําหนด
ข้ึนมาจากขอมูลรอบตัวอันเปนผลทําใหขอมูลท่ีนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเชื่อถือไดมากข้ึน 
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3. พิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการวางแผน (Reviewing all Possible   Limitations  
on planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดข้ึนเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะนั้นถาผู วางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึง
สิ่งเหลานี้แลวก็สามารถขจัดขอจํากัดตาง ๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาคาดการณในการวางแผน
ไดแก ขอบเขต อํานาจหนาท่ี วัสดุอุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆในองคการ เปนตน ซ่ึง
เหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนดแผนงานท่ีจะดําเนินการตอไป 

4. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนควรไดแสวงหาทางเลือกตางๆ ท่ี
จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตามแผนหนึ่ง ๆไมใชมีแนวทางการ
ปฏิบัติแนวเดี่ยวท่ีจะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวท่ีสามารถไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ  แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
การพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตาง ๆ 
 5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives)  การประเมินทางเลือกนี้ตองการหลังจากได
มีการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของทางเลือกแตละแนวประกอบวาจะ
เปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเปนไปได
สูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งท่ีเปนขอคิดสําหรับผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมี
วิธีใดท่ีใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูวางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนํา
ทางเลือกท่ีเลือกแลวมาหลอมรวมกันเพ่ือเปนแผนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

6.  เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ
เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) ตารางการทํางาน 
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีกลาวนี้จะชวยเปนแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

1.4 ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  
 การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

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

2) ประหยัด(Economical Operation)  การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการ
ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความ
ตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ  
อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

 3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนเปนการลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 
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 4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการ
ควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกันอาศัยซ่ึง
กันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creatvity) การ
วางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม ) และความคิด
สรางสรรคท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการ
วางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค   นํามาใชประโยชนแกองคการและยังเปนการสราง
ทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 
 6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวยเพราะเขารู
อยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนา
แรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 
 7) พัฒนาการแขงขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมี        ประสิทธิภาพ 
ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้
เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่อง
เอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ีจุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานฝายตาง ๆ ขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแตละฝายขององคการ 



1. ฝายอํานวยการ (นบห.ทั่วไป 7) 1. ฝายบริหารงานคลัง (นบห.การคลัง 7) 1. ฝายแบบแผนและกอสราง (นบห.ชาง 7) 1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)

 - งานการเจาหนาที่  - งานพัสดุและทรัพยสิน  - งานวิศวกรรม  - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

 - งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข  - งานการเงินและบัญชี  - งานสถาปตยกรรม  - งานศูนยบริการสาธารณสุข

2. ฝายปกครอง (นบห.ทั่วไป 7)  - งานสถิติการคลัง 2. ฝายการโยธา (นบห.ชาง 7)  - งานรักษาความสะอาด

 - งานทะเบียนราษฎร 2. ฝายพัฒนารายได (นบห.การคลัง 7)  - งานสาธารณูปโภค 2. ฝายบริการสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)

 - งานบัตรประจําตัวประชาชน  - งานพัฒนารายได  - งานสวนสาธารณะ  - งานสงเสริมสุขภาพ

3.   ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 7)  - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย  - งานศูนยเครื่องจักรกล  - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

 - งานธุรการ  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  - งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ  - งานสัตวแพทย

 - งานสารบรรณ 3.  ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 6) 3. ฝายชางสุขาภิบาล (นบห.ชางสุขาภิบาล 6) 3. ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 7)

4. ฝายปองกันและรักษาความสงบ (นบห.ทั่วไป7)  - งานธุรการ  - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  - งานธุรการ  

 - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  - งานการเงินและบัญชี  - งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย

 - งานรักษาความสงบ 4. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 4. งานธุรการ

(นบห.การคลัง 6)

 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ (นบห.ทั่วไป 7) 1.  ฝายแผนงานและโครงการ 3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นบห.ศึกษา 7) 1. ฝายสังคมสงเคราะห (นบห.สวัสดิการสังคม 7)

 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน     (นบห.ศึกษา 6)  -  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  - งานสังคมสงเคราะห

 - งานจัดทํางบประมาณ  - งานแผนงานโครงการ  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2. ฝายพัฒนาชุมชน  (นบห.สวัสดิการสังคม 6)

 2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ (นบห.ทั่วไป 7)  - งานระบบสารสนเทศ  - งานกีฬาและนันทนาการ  - งานพัฒนาชุมชน

 - งานบริการและเผยแพรวิชาการ  - งานงบประมาณ  - งานกิจการศาสนา  - งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม

 - งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น  - งานธุรการ  - งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 3. งานธุรการ

3. งานนิติการ 2. ฝายบริหารการศึกษา 4. โรงเรียนเทศบาลบานไผ

4. งานธุรการ    (นบห. ศึกษา 6) 5. โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต)
 - งานการเจาหนาที่ 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
 - งานการศึกษาปฐมวัย 7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
 - งานโรงเรียน 8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3
 - งานกิจการนักเรียน 9. หนวยศึกษานิเทศก

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง   3  ป   (2556-2558)

โครงสรางสวนราชการของเทศบาลเมืองบานไผ 

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล 9)

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หนวยงานตรวจสอบภายใน

 - งานตรวจสอบภายใน  3-5/6ว

กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานเทศบาล  8) (นักบริหารงานเทศบาล  7)

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง

2-6

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  8)
กองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา  8)(นักบริหารงานทั่วไป  8)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานทั่วไป 8) (นักบริหารงานการคลัง  8) (นักบริหารงานชาง  8) (นักบริหารงานสาธารณสุข  8)



 

 
 
 

บทที่  2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

เทศบาลเมืองบานไผ 
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บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เม่ือวันท่ี  
24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดย
ท่ีขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
การปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึน  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรท่ีดีข้ึน  ทําใหประชาชนมีความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ  ข้ึน  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ท่ีจะดําเนินการปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบของเทศบาลได 
  ดังนั้น อําเภอบานไผ  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอําเภอบานไผ ในขณะนั้นไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว  รายงาน
เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลบานไผข้ึนเปนเทศบาล ซ่ึงตอมาเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ ”  
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี  98  ตอนท่ี  101  ลง
วันท่ี  24  มิถุนายน  2524   และเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปน
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546   ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล  รวม  
16.20  ตารางกิโลเมตร 

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

2.1  สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ 
(1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ก. ท่ีตั้งขนาดพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูท่ีคาพิกัดระบบ  UTM  ประมาณ  

253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทาง
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาล
เมืองบานไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบข้ึนดวยพ้ืนท่ีในเขตการปกครอง 
 ของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคนเหนือมีพ้ืนท่ี 
1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพ้ืนท่ีเขตการปกครอง
ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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ลําดับท่ี ตําบล พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

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

รวม 17.60 100 
   

ท่ีมา :  ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546  และ  
แผนท่ีแสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน 28,947 คน แยกเปน ชาย 14,004 คน,   
หญิง 14,943 คน  จํานวนครัวเรือน 11,938 ครัวเรือน (ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557) ประกอบดวยชุมชน    
ตางๆ  จํานวน 26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 1.64 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 
9.32 ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 2 มีพ้ืนท่ี 1.57 ตารางกิโลเมตรหรือ  
รอยละ 8.92  ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนตลาด 1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพ้ืนท่ี 0.13 ตารางกิโลเมตร หรือ  
รอยละ 0.74 ของชุมชนท้ังหมด    ดังรายละเอียดตาม 

 

ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ลําดับ ช่ือชุมชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 

10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวงั-สังวาล 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
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ลําดับ ช่ือชุมชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

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

 

รวม 17.6 100 
 

ท่ีมา : ผลจากการสํารวจเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
 
 

  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนท่ีเนินสูง  ดานทิศ
ใตเปนท่ีราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจิก  ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  แหลง
เก็บกักน้ําประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาวัว  เปนอางเก็บน้ําซ่ึงกรมชลประทานสรางข้ึน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้ง
อําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเก็บน้ําท่ีกรมชลประทาน
สรางข้ึนเชนกัน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอางเก็บน้ํา  
“แกงละวา”  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ซ่ึงการประปาสวน
ภูมิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ
สําหรับท่ีจะทําไร  ทํานา  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชย  บานเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแหง  เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพ่ือการเกษตร  โรงงาน
ยาสูบ  เปนตน 
 

ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลบานไผ 
ทิศใต  ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหัวหนอง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหนองน้ําใส 
ทิศตะวันตก     ติดตอกับตําบลหัวหนอง และตําบลบานไผ  

 

 (2)  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางดาน  
ทิศตะวันออก  และดานทิศเหนือ  จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี  มีแมน้ําชีไหลผานเปน
ลําน้ําแบงเขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
150–300 เมตร  แผนดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะ
เปนทุงหญาและปาโปงแบบปาไมผลัดใบ 
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 (3)  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   ภูมิอากาศ   แหงแลง

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

2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองบานไผ   
        1)   การบริหาร   

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

องคกรเทศบาล  ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546    คณะผูบริหารทองถ่ินชุดปจจุบัน  
ประกอบดวย (ขอมูล ณ มกราคม  2557) 
 

 1. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ                   นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  
                2. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ   รองนายกเทศมนตรี  
                  3. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ                       รองนายกเทศมนตรี 
                  4. นายนริศ อินทรกําแหง             รองนายกเทศมนตรี  
                     5. นายเลิศสิน จึงจรสัทรพัย                ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
 6. นายปรีชา มุกนําพร         ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                   7. นางสาวปวริศา  โรจนภัทรภาษิต   เลขานุการนายก เทศมนตรี 
 

                   สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ      
มีจํานวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
  

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

 
          2)  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังนี้ 

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

 
มีอัตรากําลังท้ังหมด  251 คน แยกเปนพนักงานเทศบาล  67  คน  ลูกจางประจํา  54  คน  

พนักงานจางตามภารกิจ 49 คน  พนักงานจางท่ัวไป  24 คน  พนักงานครูเทศบาล  52  คน  และเจาหนาท่ี
สถานธนานุบาล  5  คน (ขอมูล ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3  
แผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ 

พ.ศ.2558-2562 
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บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร ของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2558-2562 

 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
  

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

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

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) มีแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป  พ.ศ.2570 ซ่ึงกําหนดไววา  
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดม่ันในวัฒนธรรม  ประชาธิปไตย  และ
หลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยูในสภาวะ
แวดลอมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีความม่ันคงดานอาหารและ
พลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก  สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี” 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ  5 ปของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดไววา “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" 
 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11 มุงสราง
ภูมิคุมกันในมิติตาง  ๆ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน  โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช
ประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ
ไดแก การเสริมสรางทุนสังคม  (ทุนมนุษย  ทุนสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม ) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว  และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง  และ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ  (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  การผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสวนการเสริมสราง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
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ท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร  มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันดานการคา  จาก
เง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม  ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก  โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ  
6 ยุทธศาสตร คือ   

(1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม    
(2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน    
(3)  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน    
(4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน    
(5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  
(6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยมีกรอบแนวทาง

เบื้องตนดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว  
และชุมชน  เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได
อยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ี
ครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและ
รายไดท่ีม่ันคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม  และ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส  ยึดประโยชนสวนรวม  และเปด
โอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  มุงเตรียมคนใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดาน
รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง  มีสติปญญาท่ีรอบรู  และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม มีความเพียร  และรูคุณคา
ความเปนไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสราง
ภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน เพ่ือใหเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา
เกษตร อาหารและพลังงาน  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค  การสรางความม่ันคงในอาชีพ
และรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  ให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค  ตลอดจน
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  ปรับโครงสรางการคาและ
การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง 
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สรางสรรค  เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร  และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสสรางความม่ันคงดานพลังงาน 

 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนา
ท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือ
ระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการ
พัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง  ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสง
และระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค  และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ยกระดับขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปน
ธรรมอยางบูรณาการ  สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน  และเพ่ิม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ 
 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด  

�  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

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

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

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

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

2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด  
   1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน  
   2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP  
   3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  
   4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน  
   5) รอยละของประชาชนในกลุมจังหวัดท่ีมีความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น  
ยุทธศาสตร ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การคา  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  
1) เปาประสงค   

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  
   1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตร  
และผลิตภัณฑแปรรูปจากสนิคาเกษตร  

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

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

   3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
1) เปาประสงค   

   1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด  
   1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

1.3) เพ่ิมคุณภาพฝมือแรงงาน  
  2) ตัวช้ีวัด  

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

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  
   3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  
   3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  
ดานอุสาหกรรม  
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   3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
   3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผูประกอบการ  
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  
  1) เปาประสงค  

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  

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

3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว  
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว  

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การเตรียมความพรอมกลุมจังหวัดเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1) เปาประสงค   
   1.1) บุคลากรกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสู AEC  
  2) ตัวช้ีวัด 

2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
 

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

“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
 

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

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

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

       และอาเซียน  
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

  
ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเท่ียว  
แผนงาน  1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

2. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว 
3. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง  

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน  1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  
  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  
แผนงาน  1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  

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

2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  
กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข  
แผนงาน  1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน  

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

2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
กลยุทธท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก 

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

2 แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
แผนงาน 1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
กลยุทธท่ี 1  สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน  1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  

2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน  
แผนงาน  1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง  
3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี  

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

2 แผนงานขับข่ีปลอดภัย  
3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ  

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง  

2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง  
3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาค       
ลุมน้ําโขงและอาเซียน  
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

     และอาเซียน  
แผนงาน  1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง  

2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส  
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ  
แผนงาน  1 แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว  
3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน  
4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม 
แผนงาน   1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
   2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและ  
 ประเมินผล  
   3 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม  
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน  1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน  1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน  
ประจําป 2558 -2560 
 

วิสัยทัศน  
“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศนอยางสมดุล เทาเทียม และย่ังยืน” 

  

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

และการทองเท่ียว  
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน  
  

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

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย 8 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม  
  1.2 พัฒนา สงเสริม และ สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดับ  
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  1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
  1.4 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน  
  1.5 เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจอยางท่ัวถึง  
  1.6 พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
  1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนนุการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และ
สมุนไพร  
  1.8 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  2.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ โดยมี
การวางผังเมือง การปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม  
  2.2 พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน  
  2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะและการพักผอนหยอนใจ  
  2.4 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  
  2.5 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
  2.6 สงเสริม และสนบัสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้  
  3.1 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชน  
  3.2 สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา  
  3.3 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  ในการประกอบ
อาชีพ 

3.4 พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
  3.5 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได  
  3.6 พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเท่ียวชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้  
  4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวด ลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน  
  4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ  
  4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําแหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการ น้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม  
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
  4.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถ่ิน  
 
 



3-10 

นโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบานไผ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งท่ี  9/2557 เม่ือวันท่ี 15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 นั้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 
12) พ.ศ. 2546 บัญญัติไวความวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณทานประธานเปนอยางสูง ท่ีทานไดเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผแหงนี้กอนเขารับหนาท่ี สิ่ง
สําคัญท่ีสุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพ่ือจะแจงกับประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
ตลอดถึงผูนําชุมชนและประธานชุมชนทุกทานไดรับทราบวาในการเขามาทําหนาท่ีบริหารงานของกระผมและทีม
บริหารเพ่ือบานเกิดเมืองนอน  ซ่ึงประกอบดวย  

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

 การเขามาบริหารงานในครั้งนี้เปนการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีคุณภาพและมีความพรอมท้ังดานกายภาพ และดานการ
บริหารงานสําหรับใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมีความพรอม  กลาวไดวาเปนความ
ภาคภูมิใจ ความตั้งใจแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนา ซ่ึงในสภาวะปจจุบันเปนท่ีทราบกัน
ดีวาในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community 
: AEC) อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดาน 
 รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหงไดมีการปรับตัวและเตรียมความพรอมเขาสูระบบประชาคม
อาเซียนดังกลาว  ดังนั้น  เทศบาลในฐานะเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัว
ใหมีความพรอมทุกดาน  อาทิ  การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปดโอกาสทางการศึกษา  การอนุรักษและ
การตระหนักในการใชทรัพยากร  การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสรางเครือขายในการสงเสริมอาชีพ  การพัฒนาสิทธิ
และความยุติธรรมในสังคม  รวมถึงการรักษาและการเผยแพรเอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรมสูสังคมอาเซียน ฯลฯ  เปน
ตน 
 กระผมและคณะผูบริหารมีความตั้งใจและหวังเปนอยางยิ่งวา เทศบาลเมืองบานไผ จะมีความพรอม
และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และสามารถทําใหชุมชนและประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ  ไดรับประโยชนจากแนวทางการพัฒนา  ใหเปนชุมชนนาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดี  ประชาชนมี
ความสุขท้ังกาย  ใจ  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ซ่ึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ  ท่ีจะไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผแหงนี้ ในแตละดานมีความสอดคลองกับนโยบายท่ีได
ประกาศไวในการรณรงคเลือกตั้งท่ีผานมา  โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติ
ใหไดจริงตามท่ีกลาวไว  บัดนี้  กระผมและคณะผูบริหารพรอมท่ีจะนําเสนอนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
โดยผานทางทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูนําชุมชน  พ่ีนองชาวเทศบาลเมืองบานไผ
ทุกทาน  ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานของกระผมในโอกาสตอไปตามลําดับ   
ดังนี้ 
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1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน  โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน  กลุมพลังมวลชน   องคกรภาคเอกชนและ
ภาคีเครือขายตาง ๆ  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนอง
ประชาชน 
  1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)   โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6  ประการ 
ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความ
คุมคามาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ  เปนองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ  
ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  หรือธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.2   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด  รวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ  
สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
  1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจร  ทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ  ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง  สะดวก  รวดเร็ว  
 

 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดแก  ถนน  รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมี
มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ 
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความ
คิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมใน
การรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา
ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยจัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 
  2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริมการ
สรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
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3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุม
อาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือให
คนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหา
สังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที 
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม  จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได 
  3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผอน
หยอนใจและสถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว 
 

 4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาท่ี  สงเสริมความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ 
  4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได  รวมถึงเพ่ิมชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร  การรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 
  4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ท้ังในดานของ
บุคลากร  ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
เชื่อมโยงระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  เสริมสรางแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน  ท้ังนี้มุงเนนใหเด็กเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
  4.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศ
และการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 
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  4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละ
แหงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอิสาน  โดยจะ
สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ  
  4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสูลูกหลาน 
 

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
  5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและ
เกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคา
และบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมี
รายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได  
  5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชน
และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตร
ประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
 

 6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
  6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู ( Knowledge Management) ซ่ึงมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ  ท้ังนี้เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและ
จิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยการ
พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สราง
แรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การ
ชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
  6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ
ใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
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  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 

 นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามท่ีกระผมไดแถลงมา  ท้ังหมด  6 ดาน นั้น 
กระผมและคณะผูบริหารไดวางแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานสภาพความเปนจริงของปญหาความเดือดรอน ความ
ตองการของพ่ีนองประชาชนเปนหลัก โดยวิเคราะหถึงปจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลเพ่ือใหทราบถึงจุดออน 
จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบานไผ ท่ีสามารถจะแกไขและพัฒนาใหเกิดความเจริญมากข้ึนจาก
ปจจุบัน กระผมขอใหคําม่ันวาจะเรงดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ใหเกิดผลสําเร็จโดยจะจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  คุมคาในการดําเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีชัดเจน บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ
เปนธรรม จะใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน  เสริมสรางความรัก  ความสามัคคีใหเกิดกับ
ชุมชน  เสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ือใหเทศบาลเมืองบานไผ เปนเทศบาลท่ีนาอยูอยางยั่งยืน สมดังวิสัยทัศนการ
พัฒนาท่ีไดกลาวไว  ท้ังนี้จะยึดถือประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพ่ือพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ  นโยบายท้ัง 6 ประการ ท่ีกลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในชุมชน
และภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง ดังนั้น การดําเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีมีอยูท้ัง 6 ขอนั้น จึงมีปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ท่ี
จะตองเขามาชวยกันเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของบานเมืองเราและการ
ดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได
โดยไมลําบากนัก  ท้ังนี้ก็ดวยความรู  ความเขาใจในภารกิจ  ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ขาราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชนท่ัวไป ชุมชน และพ่ีนองประชาชน เปนตน 
 กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนท่ีจะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมข้ึนมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมท่ีดีและมาตรฐานได กลาวคือ เทศบาลเมืองบานไผ 
ของเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนทองถ่ินท่ีมีความตื่นตัวอยางมีพลังอยูตลอดเวลา      เปนองคกรแหงการ
เรียนรู มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สังคมมีคุณธรรม เปนบานเมืองมีความอยูดี ผูคนมีความสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความเปนเอกลักษณของทองถ่ินเรา      และในโอกาสนี้
กระผมและทีมเพ่ือบานเกิดเมืองนอน  ขอทํางานเพ่ือสานตอวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองบานไผ “ศูนยกลาง
เศรษฐกิจชุมชน  เมืองนาอยู  แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”  
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3.2  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ปญหาการระบายน้ํา    ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได

มาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน  เม่ือฝนตกในชวงฤดูฝนรวมท้ังสาเหตุจากการอุดตันของทอระบายน้ํา
โดยท่ัวไป  ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพ้ืนดิน
โดยท่ัวไปของประชาชนท่ีใชปลูกบานเรือน  ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ําออกจาก
บานเรือนได  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซ่ึงสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายก้ันน้ําซ่ึงเปน   สาเหตุทําให
น้ําทวมขังเปนเวลานาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายังไมเสร็จสมบูรณท้ังระบบ 

  ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยท่ัวไปมีสภาพของ
ถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา  และสวนใหญไมมีทอระบายน้ํา  ถนน
บางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดินทราย การเชื่อมตอของทอ
ระบายน้ํายังไมสมบูรณ  เพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา  บางสายไมมีทอระบายน้ํา  ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน เพราะการระบายน้ําและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตันของทอระบายน้ํา   ทอระบายน้ํา
ไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 

 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ไมท่ัวถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมากและมีก่ิงโคมไฟท่ีชํารุดเสียหาย ยังไมได
รับการแกไขซอมแซม  ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

  ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ    ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยังไมท่ัวถึง  
ยังมีบางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  เพราะขาดแคลน
น้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนจัดสรร 

  ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล   เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํามาก  การ
ตื้นเขินของลําหวย  หนอง  บึง  ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหงขอดอยาง
รวดเร็วหลังน้ําลด  ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  

 
2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการท้ิงขยะไมเปนท่ี  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชนไดนําขยะ

มากองตามพ้ืนดินทําใหเศษขยะปลิวกระจายท่ัวไ ป ถังขยะท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ และมีขนาดเล็ก   
ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองท่ีพ้ืนดิน  ทําใหขยะปลิวกระจายเต็ม
พ้ืนดินและสกปรก 

  ปญหาเรื่องขยะตกคาง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ บางสวนรถ
ขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะลนถัง หลนลงตาม
พ้ืน ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาท่ีเก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะท่ีหลนอยูตามพ้ืนดินใหหมด  
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               ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยท่ัวไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกในเรื่อง
สิ่งแวดลอม การท้ิงขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 

  ปญหาการระบายน้ําเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา การระบาย
น้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําท่ีเปนดิน ซ่ึงทําใหการระบายน้ําไมดีเทาท่ีควร    น้ําเสียจาก
บานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซ่ึงถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดน้ําขังและเปนน้ําเสีย เนา และ
สงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

 ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายประเภท
ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน โรงสีขาว โรงงาน
ทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ําเสียลงสูลํารางระบายน้ํา
สาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกลิ่นเหม็น 

 
             3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                ปญหาการสงเสริมอาชีพ   มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ จํานวนมากท่ีรายไดไมเพียงพอตอ
การเลี้ยงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว ซ่ึงเทศบาลไดเขาไปชวยเหลือโดยการสงเสริมอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดใหแกประชาชนเหลานี้  แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการ
ของกลุมอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยางเพียงพอ ขาดความโปรงใสและความสามัคคี 
ขาดตลาดรองรับสินคาท่ีไดจากการผลิตของชุมชนหรือสินคา OTOP  หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถสงเสริมอาชีพท่ี
เหมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน ทําใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงาน
มีปญหาในตลาดการแขงขันท้ังในและตางประเทศ  เนื่องจากแรงงานขาดฝมือและทักษะ 
  ปญหาขาดกองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพและรายได  ประชาชนโดยท่ัวไปตามชุมชนตาง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดตั้งกองทุน    เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในกลุมผูท่ีดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินท่ีจะขอรับการสนับสนุน เพ่ือเอามาจัดตั้งกองทุน เชน 
กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพ่ือการกูยืม ซ่ึงยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

   ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจายรายได
ใหกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดของ     ประชาชน
สวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
สรางรายไดท่ีมีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดมามากมาย   เชน   กองทุนออมทรัพย 
กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุนบานม่ันคง ซ่ึงบางสวนเกิดข้ึนมา
จากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปนเงินกองทุนหรือกองทุนท่ีมีหนวยงานอ่ืน ๆ ใหการสนับสนุน เม่ือมีการ
จัดตั้งกองทุนตาง ๆ ข้ึนมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ  ข้ึนมาบริหารกองทุน ซ่ึงปญหาท่ีพบคือการขาด
ความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการบัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพท่ี
เหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอ่ืน ๆ เกิดการ
คอรัปชั่น ขาดความสามัคคีท่ีสงผลใหการบริหารเงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส  มีการนําเงินกองทุนไปใช
อยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นคําขอไว และกิจกรรมท่ี
ลงทุนไมกอใหเกิดประโยชนไมเกิดอาชีพท่ีกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการ
เปนผูรับเงินจากกองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาด
จิตสํานึกในการใชเงินกองทุนอยาง 
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ถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซ่ือสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพ่ึงพาตนเองท่ีพอเพียง เหมาะสม 
บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืน
เงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ เม่ือการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึง
สงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต 
 

4. ดานการพัฒนาสังคม 
  ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลังกาย  ประชาชนโดยท่ัวไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา สําหรับการ
ออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมนันทนาการตางๆปจจุบันภายในเขต
เทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนท่ีตองการสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ือลดปญหาการม่ัว
สุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ท่ีดินภายในเขตเทศบาลท่ี
เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก 

  ปญหาประชาชนท่ียากจนไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ  ไมมีท่ี
อยูอาศัยเปนของตนเองใชพ้ืนท่ีของการรถไฟและท่ีสาธารณะบางแหงปลูกสรางท่ีอยูอาศัยแบบชั่วคราว สรางปญหา
ในการจัดระเบียบชุมชนขาดความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการดานตาง ๆ  อาทิ
ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซ่ึงเกิดจากปญหาความยากจนและการอพยพ
เขามาหางานทําในพ้ืนท่ีเขตเมือง 
  ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมส่ังสอน  สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยมทางดานวัตถุมาก
ข้ึน และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการอบรมและสราง
จิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรมสังคมท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันท่ีเข็มแข็ง  การปรับเปลี่ยนเพ่ือเขาสูโลกในยุคโลกาภิวัฒน หรือโลกไร
พรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

   ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ท้ังผูติดยา
เสพติดและผูขายท้ังในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป
ตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม ประชาชนยากจนลง หารายได
ไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพท่ีมีรายไดดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แตประชาชนบาง
กลุมทําเพ่ือแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซ่ึงปญหาดานนี้ยังมีสถานการณท่ีไมนาไววางใจ ประชาชน
โดยท่ัวไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและปราบปรามกันตอไป และสรางจิตสํานึกใหไดผล 
สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัว ท่ีทํางาน เพ่ือนชักจูง ผูคายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได 
หาทางออกไมไดเลยหันมาพ่ึงยาเสพติด 

   ปญหาไขเลือดออก   เปนโรคท่ีสามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไมสามารถทํา
ได โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตาง ๆ ดวย บานเรือนของประชาชน
ไมมิดชิด ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมีน้ําขัง
ตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปนอันตรายแกประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี 
เชน การทําลายแหลงเพาะพันธยุงและการพนยาฆายุง 
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 ปญหาการขาดสถานท่ีอานหนังสือของชุมชน  ตามชุมชนตาง ๆ ไมมีแหลงความรูท่ีจะไดรับ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานท่ีเปนศูนยรวมของประชาชน เพ่ือใชในการพบปะ
สังสรร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ของทางราชการ การขาด
งบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 
         ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไมนิยมสงบุตร
หลานใหมีการศึกษาสูงข้ึน เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอท่ีจะสงบุตรหลานใหมีการศึกษาในระดับสูงได 
ประชาชนท่ีมีการศึกษานอย ทําใหหางานทํายาก ขาดประสบการณ ความรูและขาดทักษะฝมือในการทํางาน ขาด
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากท้ังตอเด็กนักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมา
เรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดานการศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการ
พัฒนาท่ีถูกตอง ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแตละครอบครัว การขาดแรงจูงใจดาน
การศึกษา ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการเพ่ิมพูนความรูและการพัฒนาฝมือทักษะท่ีมีคุณภาพในการทํางาน 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

           ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความเขาใจใน
ระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ในการ
ตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมท้ังการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสรางความ
เดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ   
ใหกับประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู ความเขาใจของ
ประชาชน 
 

5. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
          ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบรหิารงานของชุมชน  ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ท้ัง  26  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม และ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการทํางาน เชน 
เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ท่ีทําการชุมชน หอกระจายขาว และคาตอบแทนในการทํางาน หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดานระเบียบฯ 

           ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย การงัดแงะ  
ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม สวนมากจะมาจากกลุมผูติดยาเสพ
ติด และมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพในเวลากลางคืนซ่ึงปญหา
นี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป การม่ัวสุมเลนการพนัน ความยากจน และการ
วางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต 
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ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

                ดานคมนาคม 

                    โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัว
เมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากจากเปนถนนเมน ท่ีสามารถเดินทางเขาสูตัวเมือง
ขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพดานการเปน
ศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได  มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสามารถ
เชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนนเชื่อมตอระหวางอําเภอบานไผ และ
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทําใหประชาชนเกิดความ
ตองการดานคมนาคมมากข้ึน และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกนจนเกินไป 

                 ขอจํากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนท่ีอยูอาศัย   งบประมาณและอัตรากําลังมีไมเพียงพอ  ถนน
ชํารุดบอย ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา  ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาดวินัยในการขับข่ี
ยานพาหนะ 

                 ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   

                   โอกาส   ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  มีสวนราชการท่ีเก่ียวของและบริษัทเอกชน ท่ี
รับผิดชอบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ  คือ  สํานักงานการประปา  สํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค เปนตน ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพ้ืนท่ี 

 ขอจํากัด   การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีข้ันตอนการดําเนินการ
ลาชาเนื่องจาก  เปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมีปญหาดานการ
ประสานงานและการวางแผนรวมกันของหนวยงาน  ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ําประปาใช  การใหบริการไมสะดวก  
และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด  ทําใหไมสามารถสนองตอบตอปญหาความตองการ
ของประชาชนไมทันทวงที  ขาดแคลนแหลงน้ําผิวดินสําหรับน้ําดิบท่ีจะใชในการผลิตน้ําประปาเพราะในบางฤดู
แหลงน้ําดิบท่ีมีน้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพียงพอตอระบบการผลิต ทําใหการบริการไมสมํ่าเสมอ 

                  ดานการส่ือสารคมนาคม 

 โอกาส   มีบริษัทท่ีดําเนินเก่ียวกับระบบการสื่อสารเชน บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จํากัด มหาชน 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน  ซ่ึงมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของภาคเอกชน
เพ่ิมข้ึน  รวมท้ังการขยายบริการของภาครัฐ  อําเภอบานไผ เปนอําเภอท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การสื่อสารมีความพรอม 

 ขอจํากัด  ความไมคลองตัวในการใหบริการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหบริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร  การสื่อสารและการ
โทรคมนาคมของประเทศ มีขอจํากัด  เชน  ขอจํากัดในเรื่องคูสาย และสัญญาณโทรศัพท สัญญาณดาวเทียม  อัตรา
คาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง  การทําลายทรัพยสินของกลุมคนราย เชน  ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ 
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ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 โอกาส  มีแหลงน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองง้ิว  สระ
สวรรค  หนองลุมพุก  เปนตน  และแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา  คือ  แกงละวา  มีแหลงน้ําชลประทานท่ีสําคัญ  
คือ  อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาวัว 
                  ขอจํากัด    ท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแทจริงลดลง  ดินเปนดินรวนปน
ทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร และขาดความรูความเขาใจท่ีจะนํา
หลักวิชาการดานการเกษตรมาพัฒนา 
                ส่ิงแวดลอม 
  โอกาส  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม 
มากข้ึน  และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีไมมาก  มีการวางแผน
ดานสิ่งแวดลอมของเทศบาล เพ่ือปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  รวมท้ังไดรับการสนับสนุน
ดานเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  มีความรวมมือในการดําเนินการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเทศบาลเมืองบานไผ และ 
อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน   ยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการรองรับปญหาดานขยะและแหลงรองรับการพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ขอจํากัด   ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  และความไมเปนระเบียบเรียบรอย  การจัดระเบียบ
ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การลงโทษ
ผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด  การประสานงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีมาก ท้ัง
ดานการปฏิบัติท้ังดานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ขาดแคลนบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช ในการตรวจสอบดาน
สิ่งแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการแกไขปญหาและผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอ
สังคมในดานสิ่งแวดลอม 
 
ดานเศรษฐกิจ 
                      โอกาส   มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ดานการ
แปรรูปสินคาเกษตร  การเลี้ยงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสินคาของท่ีระลึกประเภทอาหาร  
ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือสรางรายได
เพ่ิมข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณการปลอยสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
ขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   
                     ขอจํากัด   การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาดรองรับ 
ขายสินคาไมไดขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการบริหารขาดความเปน
ธรรมและโปรงใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการสวนมากเปนนักลงทุนในทองถ่ิน  
อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก  รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย  โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และรับจาง  เศรษฐกิจระดับชุมชน  หรือการพัฒนาสินคา  1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถ
บรรลุเปาหมาย 
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                การเกษตรกรรม   
                     โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรเปน
หลัก  ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมีการบริโภคสินคาดาน
การเกษตร  และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ   มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง  จํานวน  5  แหง  คือ  หนองง้ิว  
สระสวรรค  หนองลุมพุก  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถาไดรับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บ
กักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได 
                   ขอจํากัด   พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปร
ผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน  ไมตอเนื่อง   
มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําใหการเกษตร
ไมไดผลเทาท่ีควร  ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง หนวยงานภาครัฐ
ซ่ึงมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอท่ีจะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใชน้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา
ได 
 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ  ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการผลิต  เนื่องจากสวน
ใหญเกษตรกรยากจน  ใชวิธีการผลิตแบบเดิม ทําใหการผลการผลิตต่ํา  คุณภาพไมดี  ไมไดมาตรฐาน  ไมคุมกับการ
ลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง  คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอ่ืนแทน  เนื่องจากรายได
ดีกวา  และจะกลับมาทําการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทําการเกษตรเทานั้น  เกิดความไมแนนอนมีการเคลื่อนยาย
บอย 
 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําใหแตละราย 
มีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต  ความไมแนนอน
ของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขา
ภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรในภาคเกษตรบางสวนไมมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานท่ีดินท่ีใชในการเกษตรกรรม  รวมท้ัง
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินภาคครัวเรือนท่ีเกิดจากการกูยืม
เพ่ือการลงทุน 
 

                  การอุตสาหกรรม 
 โอกาส    อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ท่ียังสามารถเขาไปสงเสริม 
และพัฒนาได  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไมขาดแคลน  มีแรงงานจํานวนมาก และ
คาจางไมแพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงท้ังทางรถยนตและรถไฟ  ท่ีดินเพ่ือใชเปน
ท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนท่ี 
 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคุณภาพไมไดมาตรฐาน แรงงาน
มีคุณภาพต่ําในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย  การเคลื่อนยายสูง  ขาดแคลนนักลงทุนรายใหม  
บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนใหเกิดการลงทุนเทาท่ีควรได   
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                  การพาณิชยกรรม / การคา 
 โอกาส   เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ  การ
คมนาคมมีความสะดวก  ท้ังทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ  เชน  ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการพาณิชยกรรม/การคาสวน
ใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย   
                  ขอจํากัด    ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา 
ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซ้ือต่ํา  แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  ขาด
ตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี   
 

                  การทองเท่ียว 
 โอกาส   มีแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสนวนวารี  เปนตน  มีสินคาของท่ีระลึก  ประเภทอาหาร  คือ  
กุนเชียง  และผาไหม  การคมนาคมไปสูแหลงทองเท่ียว  สะดวกและเชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได มีเทศกาลทองเท่ียวงาน
ประเพณีสงกรานต  งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ  งานประเพณีลอยกระทง   
 ขอจํากัด   ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ
ทองเท่ียวระดับอําเภอ  แหลงทองเท่ียวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู  ขาดแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
นาสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอนักทองเท่ียวต่ํา 
 
ดานสังคม 
                  ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส   ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผกูพันและ
ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเก้ือกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากรในวัย
แรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีต่ําเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือและทักษะ   
จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยูตามแนว
เสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการสรางอาชีพและ
รายได   
 ขอจํากัด   มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวคอนขางสูง
แรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม     มีการ
เอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถ่ินมีนอยไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชากรวัยแรงงาน  การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยังเปนสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการพัฒนาชา 
 
ดานการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ท้ังในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน รวมท้ังวิทยาลัยการอาชีพ  เปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการ             เฉลิมพระ
เกียรติ ท่ีเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพรอมสูงท้ังดานบุคลากร/อุปกรณการศึกษา  
ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากข้ึน ท้ังในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ  

 
 
 
 



3-23 
 
 ขอจํากัด   อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมท้ังในระดับท่ีสูงข้ีน  
โดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ีมีรายไดตอครัวเรือนต่ํา  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุมท่ัวถึงตอ
นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  12  ป  ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน ใหไดรับ
การศึกษาตอ และมีคานิยมสงบุตรหลานท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลว ออกไปใชแรงงานแทน  นักเรียน  นักศึกษา  
บางสวนมีปญหาในระหวางเรียน ทําใหไมสามารถอยูในระบบการเรียนได 
 
ดานการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล ยังมี
ความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันรักษาโรค  การอนามัยแมและ
เด็ก  ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  ยังมีอัตราการ
เสี่ยงตอการเจ็บปวย  จากปญหามลพิษของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  ประชาชนสวนใหญท่ีมีรายไดนอย  ยัง
ตองการท้ังการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา  สามารถใชระบบสงตอ
ผูปวยท่ีมีอาการหนัก และตองการแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได 
 ขอจํากัด   ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไมเพียงพอ  ภาคเอกชนมีการ
ใหบริการในราคาแพง    
 
ดานการเมืองการบริหาร 
                 นโยบายของรัฐ 
 โอกาส  เปนอําเภอท่ีตั้งของจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ท้ังทางดาน
การคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทุน แหลงรวมสถาบัน การศึกษา  ศูนยกลาง
การประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนยราชการ แหลงวัตถุดิบ นโยบายการ
เปดประตูสูอินโดจีนผลของการพัฒนาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนาอําเภอบานไผดวย เชน  โครงการขยาย
ชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เปนเสนทางท่ีพาดผานอําเภอบานไผ  โครงการกอสรางทางรถไฟรางคูท้ังประเทศ  
ซ่ึงเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทางพาดผานอําเภอบานไผ  มีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และสวน
ภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงอําเภอบานไผ มีสินคาหลายอยางท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอไปได   
 ขอจํากัด    การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมท่ีชัดเจน และตอเนื่อง การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือผลักดันไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาท่ีควร ขาราชการขาด
ความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ยังเปนขอจํากัดตอ
ดําเนินงานเพ่ือการสนองตอในระดับนโยบาย  การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจมาสูทองถ่ิน ขาดความ 
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานท่ีจะถูกถายโอนไมใหความรวมมือ  กอใหเกิดความลาชา เชนดานการศึกษา นัก
ลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยูในอัตราต่ํา เพราะขาดสิ่งดึงดูดใจในการลงทุน  การประชาสัมพันธและ
สงเสริมเพ่ือทําความเขาใจตอนโยบายของประชาชนนอย ทําใหประชาชนขาดความเขาใจในระดับนโยบาย  และการ
แปลงนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัต ิ
                   ดานการเมือง 
                  โอกาส    การกระจายอํานาจมาสูทองถ่ิน  ทําใหทองถ่ินมีภารกิจ และบทบาท อํานาจหนาท่ี
งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ความสําคัญในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน สงผลตอการพัฒนา
ทองถ่ินมากข้ึนตามลําดับ นักการเมืองทองถ่ินสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีเจตนาแนวแนท่ีจะพัฒนาทองถ่ินของตน 
ระดับความขัดแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะท่ีสามารถประนีประนอมได  
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กลุมผลประโยชน เปนกลุมผลประโยชนในทองถ่ินมากกวาตางถ่ิน ประชาชนเริ่มตื่นตัวดานการเมืองสูงข้ึน 
โดยเฉพาะเรื่องเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 ขอจํากัด   การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการของ
ประชาชนของนักการเมืองทองถ่ิน จะเนนเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปญหาของการ
พัฒนาในภาพรวม ระดับ อําเภอ และ จังหวัด ระดับชาติลดลง  มีการเมืองระดับชาติ เขามาแทรกแซงระบบ
การเมืองทองถ่ิน ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน มีการผูกขาดของ
กลุมผลประโยชน  ความไมโปรงใส ความเขาใจท่ีไมชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ินและขาดความชัดเจนใน
บทบาทหนาท่ีของนักการเมืองทองถ่ินเอง 
 

                   ดานโครงสรางการบริหารของเทศบาล 
จุดแข็ง   เปนองคการท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนา
ภายใตกฎระเบียบของทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชนไดรวดเร็ว
กวาระบบอ่ืน ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและตรวจสอบของนักการเมืองทองถ่ิน
อยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอท่ีคอยใหขอเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความรวมมือระหวาง
เทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมท้ังในการประสานงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 จุดออน  เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาท่ีครอบคลุมในหลายดาน ซ่ึง
บางสวนยังตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนามากกวานี้  เชน บุคลากรบางสวนยังขาดความรู  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  การจัดเก็บรายไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย   รายไดของเทศบาลยังไมสอดคลองกับคาใชจาย  ขาดการ
ติดตามประเมินผล  ขาดการนําขอมูลมาวางแผน  และขาดการนําขอมูลมาวางแผน 

 

                  ดานกฎระเบียบ   
 จุดแข็ง     การปฏิบัติงานขององคกรมีความชัดเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปนหลักประกัน
ขอผิดพลาดใหกับขาราชการท่ีตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพ่ือรักษาผลประโยชนของทางราชการ
และเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร การปกครองมีความเปนธรรม และทําใหการพัฒนาเปนไป
อยางระเบียบ 
 จุดออน  ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได กฎระเบียบ
บางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมในปจจุบันการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบกฎหมายหลายฉบับ
รองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมีความซับซอนและไมเก้ือกูลตอกัน  ในการปฏิบัติงานมีการยึดถือ
ระเบียบมากเกินไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

                 ดานบุคลากร 
 จุดแข็ง  มีบุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีสถาบันการศึกษาท่ี
พรอมท่ีจะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร เนื่องจากอําเภอ
บานไผตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา  และท่ีอําเภอบานไผเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ท่ีเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอนบุคลากรจากกการกระจายอํานาจเขามาสู สวนทองถ่ิน
มากข้ึน ตาม พ.ร.บ. ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 จุดออน    การขาดความรูความเขาใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของ
ขาราชการ และลูกจางของทองถ่ิน ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน ขาด
ความสามัคคี  ชอบทํางานตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ขาราชการขาดความม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ี และ
การตัดสินใจ  องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาท่ีควร ขาราชการบางสวนขาดกําลังใจ  การพัฒนา
ความดีความชอบไมมีความเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก ผลจากนโยบายของคณะผูบริหารบางครั้ง
ขาดความชัดเจน จําทําใหบุคลากรขาดความไมม่ันใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการสั่งการเพียงอยางเดียว บุคลากร
ท่ีถายโอนมาจากสวนราชการอ่ืน สวนมากจะประสบปญหาในการป ฏิบัติหนาท่ีในรูปแบบการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน ท่ีมีนักการเมืองทองถ่ินเปนผูบริหาร และเปนปญหาตอการถายโอนของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวน
ทองถ่ินมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในบางตําแหนง  
 

                  ดานงบประมาณ/เงินอุดหนุน 
 จุดแข็ง    เปนองคกรท่ีมี ก.ม. ใหมีการจัดหารายไดเปนของตนเอง  มีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ิน ทําใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวย ทําให
ทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอ่ืน ๆ   สงผลใหมีการจัดสรร
งบประมาณใหมากข้ึนดวย  มีสมาชิกสภาผูแทนราษ ฎร  ซ่ึงสามารถระดมเงินงบประมาณเขามาในพ้ืนท่ีไดสูง มีการ
ลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการกํากับ ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณ  จากจังหวัด อําเภอ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549  เทศบาลจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   จุดออน   กฎระเบียบการใชงบประมาณทองถ่ินมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได ขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรท่ีมีการจัดหา
รายไดเอง  และมีกําหนดการใชจายงบประมาณท่ีจัดหามาไดเอง บางครั้งทําใหการใชจายประมาณไมเกิดการ
ประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบริหารไมชัดเจน การใชจายงบประมาณบางประเภทไม
สอดคลองและเอ้ือประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หนวยงานตรวจสอบภายใน
องคกรขาดเอกภาพ  
 

                  ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
   จุดแข็ง   เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  
   จุดออน   เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากการใชงานมานาน 
งบประมาณในการจัดซ้ือ  ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงท่ีดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการท่ีจะดูแล
รักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช   ข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซ้ือ/จัดหาอุปกรณมีมาก  รวมท้ัง
ข้ันตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานบางอยางท่ีตองใชความ
เรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิคและความชํานาญในการใช ขาดความเขาใจในการ
บํารุงดูแลรักษา 
 

                   ดานการประสานงาน 
 จุดแข็ง   เปนเทศบาล ท่ีมีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีดี และเปนประโยชน ในการ
สนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ประชาชน  และสวนราชการอ่ืนเปนอยางดีโดยเฉพาะมีการ
ประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ทุก ๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และระหวาง ชุมชนและ
ผูบริหารเทศบาล  และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 
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 จุดออน  การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอําเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความลาชา การ
รับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ 
 

                ดานขอมูลขาวสาร 
 จุดแข็ง  ตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมัย ท่ีพรอมจะสนับสนุนในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
 จุดออน  การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีนอย ขอมูลไมชัดเจนไมเปน
ปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ การนําขอมูลไปใช
ประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง ขาดบุคลากรในหนวยงานท่ีมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม  
 
สภาพการณปจจุบัน    
 เปนเทศบาลท่ีตั้งในอําเภอและจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม  เปนแหลงรวม
สถาบนัการศึกษา   เปนศูนยกลางการประชุม/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย
ราชการการเงินและสถาบันการเงิน เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลังงาน และวัฒนธรรมท่ีโดดเดน  
รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุมประเทศในอินโดจีน ซ่ึงภาพรวมของผลพวงของการ
พัฒนาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถ่ินดวย  มีอัตราการขยายตัวในดานการพาณิชย การคา การ
บริการ แตในภาคอุตสาหกรรมมีนอย สวนภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีมีลักษณะลดลง  มีถนนสายสําคัญคือ ถนน
มิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจึงสะดวกตอการเชื่อมโยงไปสูอําเภอและจังหวัดอ่ืน ท้ังในการเดินทางและ
ขนสงสินคา ประชากรสวนใหญรายไดยังต่ํา และมีความยากจน เปนเทศบาลท่ีเปนท่ีตั้งของโรงเรียน ระดับประถม 
มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูแรงงานประเทศอ่ืนมากข้ึน 
โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเก่ียว สัดสวนการลงทุนเพ่ิมข้ึนไมมาก  ประชาชนยังวางงานอยูมาก และคาแรงต่ํา 
 
สรุปประเมินสภาพการณ 
              ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพ่ิมข้ึนในเขตเมืองซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมของการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมท่ีมีความสะดวก รวมท้ังความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินท่ีจะมาสนับสนุนโครงสรางดาน
เศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคพาณิชยกรรม 
และการบริการมากข้ึน เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความไม
แนนอนของภาคเกษตรซ่ึงการผลิตสวนใหญตองพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ของทองถ่ินมากข้ึน และเขาใจในระบบการปกครองทองถ่ินเพ่ิมข้ึนมาก 
 สภาพสังคมโดยท่ัวไป มีการพัฒนามาสูการเปนสังคมเมืองมากข้ึน บางสวนยังมีลักษณะเปนสังคม
ชนบทก่ึงสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเสนทางคมนาคมท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต จนบาง
แหงหลายเปนชุมชนแออัด เกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีปญหาดานตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะของหนวยงานในพ้ืนท่ี เชน ประปา ไฟฟา 
โทรศัพท และการสาธารณสุข 
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การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
 โอกาส    มีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอําเภอดาน
สุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตั้งอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทางรถไฟ
สายหลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซ่ึงทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคได เชน จังหวัด
มหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
เทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เปนพ้ืนท่ีซ่ึงไมอยูในเขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง  มี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา และดิน มีพ้ืนท่ีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคาท่ีดินไมสูงมาก
นัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ การขยายตัวดานการคมนาคม การลงทุน ระดับอําเภอ  
จังหวัดและเหมาะท่ีจะเปนท่ีตั้งคลังสินคาการเกษตร และสินคาอ่ืน ๆ มีความพรอมในดานของปจจัยโครงสราง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม และพรอมท่ีจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวง
ของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินท้ังทางตรงและทางออม มีทรัพยากรดานแรงงานเปน
จํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสูจังหวัดทําไดสะดวก ท้ังทางรถยนตและทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสง
ตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 ขอจํากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต มีจํานวนไมแนนอน และมี
คุณภาพต่ํา แรงงานในทองถ่ินสวนใหญจะเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพทางทักษะและฝมือแรงงานต่ํา ไมสามารถใช
เครื่องมือและอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีสูงมากได  การเคลื่อนยายแรงงานสูงและบอยมาก ภาวะความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตท่ียังคงพ่ึงพาธรรมชาติ การประกอบการมีขอจํากัด
ในคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา และมลพิษ ประชาชนสวนใหญยากจน วางงาน ความรูนอย และมีหนี้สิน การสงเสริม
อาชีพยังไมไดผลเทาท่ีควร  ไมมีตลาดศูนยกลางในการซ้ือ-ขาย ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนยกลางในตัว
จังหวัดชวยในการระบาย ซ้ือ และ ขาย สินคาเกษตรตางๆ 
 

ดานองคการและการบริหาร 
 จุดแข็ง   เปนองคกรทองถ่ินท่ีมีท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมิภาค และเมือง
ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ มีสวนราชการในระดับอําเภอ และจังหวัดเปน
จํานวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนตาม
ชุมชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบการบริหารงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
ทองถ่ินเปนอยางดี เปนองคกรท่ีสามารถสนองตอบตอปญหาความ ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมไมใหญเกินไป  และมีเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจะเปนและสามารถนํามาใช
ในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนไดอยางดี   ผูนํามีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศนท่ีดีกวางไกล  ผูบริหารทองถ่ินจะ
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน 
 

 จุดออน    เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาท่ีครอบคลุมในหลายดาน ซ่ึง
บางสวนยังตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนามากกวานี้  เชน บุคลากรบางสวนยังขาดความรู  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  การจัดเก็บรายไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย   รายไดของเทศบาลยังไมสอดคลองกับคาใชจาย  ขาดการ
ติดตามประเมินผล  ขาดการนําขอมูลมาวางแผน  และขาดการนําขอมูลมาวางแผน 
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วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาทองถิ่น 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

 

“เมืองนาอยู   คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซยีน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  อนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพ่ึงตนเองได 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

7. พัฒนาประสิทธภิาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 
 

วัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น  (Objective)   
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม 
2. สรางความเขมแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีพอเพียง ความ

ยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับ 

และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิมข้ึน                                                                                               
4. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และสถานท่ีออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ  สงเสริม ศาสนา 

ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถ่ิน  
6. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  และหางไกล     

ยาเสพติด  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 

7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 
8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

จ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ
มั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสริมสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิม
ศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยง
โอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิ

ลุมนํ้าโขงและอาเซียน ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขตจ.

  

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

เทศบาล

ื  ไ  

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  
   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู  
   

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  
   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม พัฒนา เขาสู
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบ
บริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
บริการประทับใจ 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.8  
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.7  
การเปนเมืองตนแบบดาน 
ผังเมืองท่ีด ี
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6  
การพัฒนามาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยางยั่งยืน 
ท่ัวถึง และทันสมัย 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
การยกระดับความ
ปลอดภัย 
ใ ี   
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 
การพัฒนาวินัย  ความ
สามัคคี และคุณธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2  
การสงเสริมประชาชนใหมี
สุขภาพดี 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3  
การสนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนมีอาชีพและ
รายไดตอการยังชีพท่ี

 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแหลงเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 
สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักในการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 
สงเสริมใหประชาชนมีความรู
ดานกฎหมาย 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 
สงเสริมและพัฒนาใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานพรอมยกระดับการ
ใหบริการประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 
ปรับปรุงสถานท่ีการใหบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
ระบบบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 การ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
การบริการประทับใจ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 การ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทาง
ทองถ่ิน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.5 การเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตทางสังคม 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 สงเสริม พัฒนา
และยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.6 การเสริมสราง
ความมั่นคง 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร 
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แผนที่ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองบานไผ

“เมืองนาอยู   คูธรรมาภบิาล   บรกิารประทับใจ   กาวไกลสูอาเซียน”

เมืองคูแฝดยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

โครงสรางพ้ืนฐาน

ประสิทธิภาพการบริการ

การจัดการ สถานท่ี บุคลากร

ระบบขอมูล

ประชาชนรูกฎหมาย

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณภาพการปฏิบัติงาน

ความโปรงใสตรวจสอบได

การใชทรัพยากรอยางคุมคาการมสีวนรวมของประชาชน

บริการท่ีเสมอภาค ท่ัวถึง และเปนธรรม

คุณภาพคน

การยังชีพท่ีพอเพียงคนมีวินัย สามัคคี คุณธรรม สุขภาพท่ีดี

คุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรู

สิ่งแวดลอมท่ีดี

ผังเมืองท่ีดี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  
  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดใชเวทีการประชุมประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร  แนวทางการ
พัฒนา รวมท้ังกิจกรรม โครงการท่ีเปนความตองการ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน  โดยไดประเด็นยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนา  ดังตอไปนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 

 

แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
 1.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพท่ีพอเพียง  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางยั่งยืน ท่ัวถึง และ 

ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.7 การเปนเมืองตนแบบดานผังเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.8 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

2.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกัในการใชทรัพยากรอยาง 

คุมคา 
 

3. แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
บริการประทับใจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 ปรับปรุงสถานท่ีการใหบริการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
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4. แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.6 การเสริมสรางความม่ันคง 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

กลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาวินัย ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน1. เด็กในโรงเรียนไดรับการ ไมมีขอมูล 100% 100% 100% 100%  -โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม กองการศึกษา (O)

และประชาชน ใหมีวินัย คุณธรรม ปลูกฝงวินัย คุณธรรม สามัคคี ความสามัคคีเด็กในโรงเรียน

รูรักสามัคคี 2. เยาวชนในและนอกระบบไดรับ 0 60% 70% 80% 90%  -โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม กองการศึกษา (O)

การปลูกฝงวินัย คุณธรรม  สามัคคี ความสามัคคี

 -โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน

 -โครงการสะอาดภูมิทัศนสวยงาม

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

    -โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ

4. ครอบครัวตนแบบ 0 3 คน 6 คน 9 คน 12 คน กองการศึกษา (O)

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

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  ของเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน
เปาหมาย



กลยุทธที่ 1.2 :  การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

ประชาชนมีสุขภาพดี 1. ประชาชนไดรับการตรวจ 70% 80% 90% 100% 1. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ (O)

 คัดกรองสุขภาพ  เชิงรุก

2. อัตราปวยดวยโรคติดตอลดลง 20% 40% 50% 60% 2. โครงการเฝาระวังปองกัน กองสาธารณสุขฯ (O)

โรคติดตอเชิงรุก

3. รอยละของประชาชนไดรับการ 50% 60% 70% 80% 3. โครงการสงเสริม กองสาธารณสุขฯ (O)

สงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกายในชุมชน

4. รอยละของประชาชนเขาถึง 80% 85% 90% 100% 4. โครงการศูนยอุนใจสายใยรัก กองสาธารณสุขฯ (O)

บริการสาธารณสุข คนเมือง

5. โครงการกูชีพกูภัยฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ (O)
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กลยุทธที่ 1.3 :  การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา



เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 1.รายไดของครัวเรือนไมต่ํากวา ปละ 30,000 40,000 50,000 60,000 1.โครงการฝกอบรม สงเสริมอาชีพ กองสวัสดิการฯ (O)

บานไผมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอเกณฑ จปฐ. 30,000 บาท บาท บาท บาท 2.โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน กองสวัสดิการฯ (O)

ตอการยังชีพเพื่อนําไปสูชุมชน บาท 3.โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตาม กองสวัสดิการฯ (O)

เขมแข็ง แนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.โครงการสรางศูนยจําหนายสินค กองสวัสดิการฯ (O)

ชุมชน

5.โครงการอบรมใหความรูเรื่องการ กองสาธารณสุขฯ(O)

คัดแยกขยะมูลฝอย

2.ประชาชนวัยทํางานมีงานทํา 70% 80% 90% 100% 1.โครงการสงเสริมใหประชาชนมี กองสวัสดิการฯ (O)

ทุกคน ความรูและทักษะดานอาชีพ 

(รูปญหาเขาถึง พัฒนา และติดตาม)

2.โครงการนัดพบแรงงาน กองสวัสดิการฯ (O)
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เปาประสงค ตัวบงชี้ แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย

ขอมูลฐาน



กลยุทธที่ 1.4 :  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ 1. เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - 90 92 94 98 1. โครงการอบรมบุคลากร กองการศึกษา (O)

ตามเกณฑ ทางการศึกษา

2. นักเรียนอานออกเขียนไดตาม 2. ประชาสัมพันธใหผูปกครองมี กองการศึกษา (O)

มาตรฐานของชวงชั้น ความรูความเขาใจของการศึกษา

2.มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 1. มีสถานที่หรือบุคคลซึ่งเปนแหล  - 1 แหง 2 แหง 3 แหง 4 แหง 1. จัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู กองการศึกษา (O)

เรียนรูในการศึกษาดูงานของ ในเขตเทศบาล

หนวยงานหรือองคกรตางๆ 2. จัดกิจกรรมประกวดแหลงเรียนร กองการศึกษา (O)

ในเขตเทศบาล
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เปาประสงค ตัวบงชี้
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนาขอมูลฐาน



กลยุทธที่ 1.5 :  การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

มีระบบดูแลความปลอดภัยในชีวิต 1. มีการเฝาระวังดวยการติด 26 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 8 ชุมชน 1. โครงการติดตั้งกลอง CCTV สํานักปลัดฯ (O)

และทรัพยสิน กลองวงจรปด CCTV

2. เจาหนาที่เฝาระวังรักษาความ ชุดละ10คน 100% 100% 100% 100% 2. โครงการอบรมใหความรู สํานักปลัดฯ (O)

ปลอดภัยในเขตเทศบาล 26 ชุมชน อาสาสมัครสายตรวจเฝาระวังฯ

3. ประชาชนไดรับทราบขอมูล 26 ชุมชน 100% 100% 100% 100% 3. โครงการประชาสัมพันธเตือนภัย สํานักปลัดฯ (O)

ขาวสารการแจงเตือนภัย ดานกายภาพและดานชีวภาพ

4.ตํารวจชุมชน/ยามทองถิ่น 26 ชุมชน 100% 100% 100% 100% 4.โครงการจัดตั้งตํารวจชุมชน/ สํานักปลัดฯ (O)

ชุมชนละ ยามทองถิ่น

10คน

5.มีการจัดระเบียบทางเทาและ 100% 100% 100% 100% 5.โครงการจัดระเบียบทางเทาและ สํานักปลัดฯ (O)

การจราจร การจราจร

กลยุทธที่ 1.6 : การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคอยางยั่งยืน ทั่วถึง และทันสมัย

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

มีระบบระบบสาธารณูปโภค 1. ขยายเขตไฟฟาครอบคลุมพื้นที  - 70% 80% 90% 100%  - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา กองชาง (O)

ที่ไดมาตรฐาน  ของพื้นที่ ของพื้นที่ ของพื้นที่ ของพื้นที่ ลงใตดิน

2. ประปา (จํานวนครัวเรือน 11,200 95% 100% 100% 100%  - โครงการขยายเขตประปา กองชาง (O)

ที่มีน้ําประปาใช) ครัวเรือน ของครัวเรือนของครัวเรือนของครัวเรือนของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
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ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน
เปาหมาย

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนาเปาประสงค

แนวทางการพัฒนา



กลยุทธที่ 1.7 : การเปนเมืองตนแบบดานผังเมืองที่ดี
เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

ผังเมืองที่ดี 1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหได 15% 5% 7% 9% 12% 15% 1.โครงการกอสรางสวนสาธารณะ กองชาง (O)

 ของพื้นที่สีเขียวตามประกาศ  ถนนจักรยาน ลูวิ่งออกกําลังกาย
ผังเมืองรวมของ ทม.บานไผ 2.ขอความรวมมือจากสวนราชการ กองชาง (O)

ประชาชน และวัด ชวยเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของตนเอง
3.โครงการประกวดหนาบานนามอง
ผักสวนครัวรั้วกินได
4. จัดสวน 90 องศา ในพื้นที่ กองชาง (O)
สาธารณะ เชนบริเวณที่พักผูโดยสาร
เกาะกลางถนน สวนหยอม
5. โครงการ Clean&Clean City กองชาง (O)

กองสาธารณสุขฯ(S)

2. ใหความรูเกี่ยวกับผังเมืองรวม  - 1 1 1 1 1. อบรมใหความรูแกประชาชน กองชาง (O)

เมืองบานไผแกประชาชนทุกชุมชน ในชุมชนเกี่ยวกับผังเมืองรวม

เมืองบานไผและศึกษาดูงาน

3. ควบคุมและบังคับใชกฎหมาย  - 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 1. แตงตั้งคณะกรรมการ กองชาง (O)

เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองบานไผ ควบคุมและบังคับใชกฎหมาย

ตามประกาศอยางจริงจัง เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองบานไผ

4. ปรับปรุงวงเวียนน้ําพุเพื่อจัดเป  - 1 1 1 1 1. โครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ กองชาง (O)

Land Mark ของเมือง ใหเปนเอกลักษณของเมืองบานไผ

5.จัดทําปายถนน , ซอย ใหมีชื่อ 40% 60% 80% 100% 1.โครงการจัดทําและปรับปรุง ปาย กองชาง (O)

ที่เปนมาตรฐานและจัดทําปาย ถนน ชื่อซอย และปายชุมชน 
ชุมชนใหครบทุกชุมชน ใหเปนมาตรฐานและครบทุกชุมชน                   4-8

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนาเปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน



กลยุทธที่ 1.8 : การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.ระบบการจัดการขยะที่ดี 1. มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน

 คัดกรองสุขภาพ 26 ชุมชน 2 3 4 5  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ (0)

2. มีการรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะมูลฝอย

ที่มีคุณภาพ

3. มีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได 1 แหง 1 1 1 1  - โครงการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได กองชาง (0)

มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล

2.มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ได 1. ครัวเรือนมีระบบบอดักไขมัน 26 ชุมชน 1 2 3 4  - โครงการติดตั้งบอดักไขมัน กองสาธารณสุขฯ (0)

มาตรฐาน บอเกรอะ บอซึม ในสถานประกอบการ รานอาหาร

2. มีระบบรวบรวมน้ําเสีย และ 26 ชุมชน  - โครงการกอสรางระบบรวบรวม กองชาง (0)

ระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และบําบัดน้ําเสีย

3.ควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ภายใน1. จํานวนแหลงที่กอใหเกิด โรงสี 2 แหง 1 แหง 2 แหง  -  -  - โครงการควบคุมเหตุรําคาญ กองสาธารณสุขฯ (0)

เขต  เชน ฝุนละออง ควัน เหตุรําคาญ ฟารมหมู 2 แหง 4 แหง ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

กลิ่นเหม็น  เสียง 4 แหง 

และอื่นๆ
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เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา



ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 2.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน แนวทางการพัฒนา เจาภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1. มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี  1. ประชาชนเกิดความพึงพอใ N/A 80% 85% 90% 95%  1.โครงการติดตามประเมินผลแผน กองวิชาการฯ (O)

ในการรับบริการจากเทศบาล ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ พัฒนาทองถิ่น ทุกกอง (S)

 2.การประเมินความพึงพอใจในการ กองวิชาการฯ (O)

รับบริการจากเทศบาลทุกงานบริการ ทุกกอง (S)

2. ประชาชนไดรับการบริการ 1.จํานวนบุคลากรที่มีประสิทธิ N/A 80% 90% 100% 100% 1. การประเมินประสิทธิภาพและ สํานักปลัด (O)

ที่เสมอภาค เปนธรรมและทั่วถึงภาพ ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจําป

2. จํานวนบุคลากรที่เขารับการ 50% 70% 80% 90% 100% 2.โครงการอบรมประสิทธิภาพการ

อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา ของบุคลากรทั้งหมด ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. จํานวนครั้งของบุคลากรที่ 1 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป

เขาอบรมใน 1 ป

กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน แนวทางการพัฒนา เจาภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวประชาชนมีสวนรวมในการ N/A 50% 50% 50% 50% 1. โครงการจัดทําแผนชุมชน กองสวัสดิการฯ (O)

ในการบริหารจัดการ บริหารจัดการ 2.โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง ทุกกอง (S)

บานไผ

3.โครงการประชาพิจารณของ

แตละกอง
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กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย

เปาหมาย

เปาหมาย

รอยละของประชาชนที่เขามามีสวนรวม



เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน แนวทางการพัฒนา เจาภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

ประชาชนมีความรูดานกฎหมายประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ N/A 10% 20% 30% 40% 1. โครงการทนายอาสา กองวิชาการฯ (O)

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ ของจํานวนประชาชนในชุมชนที่เขารับการอบรม 2. โครงการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
กฎหมายอื่น ๆ 3.โครงการอบรมใหความรูความ

เขาใจเจาหนาที่ และประชาชน 
ดานประชาคมอาเซียนและ
กฏหมายที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 2.4 สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และตระหนักในการทรัพยากรอยางคุมคา

เปาประสงค ตัวบงชี้ ขอมูลฐาน แนวทางการพัฒนา เจาภาพหลัก (O)

ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม1. บุคลากรไดรับการปลูกฝง 50% 70% 80% 90% 100% 1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สํานักปลัด (O)

คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรทั้งหมด 2.โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน

ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ขอรองเรียนที่มีในเรื่อง N/A 0 0 0 0 1. ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร

2.บุคลากรมีความตระหนักใน 2.บุคลากรมีจิตสํานึกในการใช N/A 1.รณรงคการประหยัดพลังงาน สํานักปลัด (O)

การใชทรัพยากรอยางคุมคา ทรัพยากรและประหยัดพลังงาน 2. ตรวจประเมินการใชพลังงาน กองคลัง (S)

 -ปริมาณการประหยัดวัสุด (ไฟฟา/ประปา/น้ํามันเชื้อเพลิง)

สิ้นเปลือง 3.รณรงคการประหยัดทรัพยากรที่ใช

 -ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เชน  วัสดุสิ้นเปลือง
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เปาหมาย

เปาหมาย



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

กลยุทธที่  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการจัด  - ลดขั้นตอนการบริการ 17 รายการ 18 19 20 21 1.โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงา สํานักปลัด (O)

ใหบริการ  -ขยายการบริการแบบครบ 1 งาน 4 4 4 4 2.โครงการยกระดับการบริการ สํานักปลัด (O)

วงจรทั้งในและนอกเวลา แบบครบวงจร (One Stop Servis)

ราชการ

 -มีบริการสวนหนา (เคารเตอร 1 1 1 1 3.โครงการจัดบริการสวนหนา สํานักปลัด (O)

เซอวิส และคอลเซนเตอร)

 -ขยายบริการใหเขาถึงชุมชน 26 26 26 26 4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ กองสวัสดิการ (O)

กลยุทธที่  3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1 .มีสถานที่เอื้อตอการใหบริการ  -ความพอเพียงของพื้นที่จอด 80% 90% 100% 100% 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพื้น สํานักปลัด (O)

รถของผูมาขอรับบริการ การจอดภายในสํานักงานเทศบาล กองชาง (S)

2. สิ่งแวดลอมภายนอกเอื้อตอการ  -ความรมรื่นของสถานที่ 100% 100% 100% 100% 2.โครงการจัดซื้อชุดมานั่งรอภายใน สํานักปลัด (O)

ใหบริการ จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กองชาง (S)

พรอมจํานวนที่พักนั่งรอเพิ่มขึ้น

 -ระบบการจราจรและปาย 100% 100% 100% 100% 3.โครงการปรับปรุงการจราจรในเข กองชาง (O)

บอกสถานที่ติดตอราชการ เทศบาลพรอมจัดทําปายบอกทาง

แบบ 2 ภาษา
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เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา



กลยุทธที่  3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

3.สิ่งแวดลอมภายในเอื้อตอการใหบริกา  -มีระบบและวัสดุอุปกรณ 4.โครงการปรับปรุงขยายอาคารให สํานักปลัด (O)

อํานวยความสะดวกแก บริการ (ศูนยบริการรวม)

ประชาชนผูมาขอรับบริการ

(มีมุมที่นั่งพักรอ , มุมเด็กเลน

จุดบริการน้ําดื่ม , ปายบอก

ขั้นตอนการขอรับบริการและ

จุดใหบริการตางๆ เปนตน)

 -รอยละของระบบการรักษา 70% 80% 90% 100% 5.โครงการติดตั้งกลอง CCTV ให สํานักปลัด (O)

ความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ครอบคลุมจุดเสี่ยง

(ติดกลองวงจรปด) กลองวงจรปดกลองวงจรปดกลองวงจรปดกลองวงจรปด

ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม

กลยุทธที่  3.3  การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิท -บุคลากรที่ทํางานดานบริการ 30 35 40 45 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก สํานักปลัด (O)

ภาพการใหบริการประชาชน ภาษาและดานเทคโนโลยี ชม./คน/ป ชม./คน/ป ชม./คน/ป ชม./คน/ป ดานการใหบริการประชาชน

ไดรับการพัฒนาดาน (บริการสูความเปนเลิศ)

2.การพัฒนาสรางขวัญและกําลังใจ  -รอยละของบุคลากรที่ 80% 85% 90% 95% 2.โครงการสรางเสริมขวัญกําลังใจ สํานักปลัด (O)

บุคลากร พึงพอใจตอการประเมินความดี บุคลากรในองคกรและศึกษาดูงาน

ความชอบ

 -บุคลากรมีสวัสดิการที่ดี
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จํานวน 1
 จุด

จํานวน 1
 จุด

จํานวน 1
 จุด

จํานวน 1
 จุด

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา



กลยุทธที่  3.3  การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

 -ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม

 -สงเสริมความกาวหนา

ในอาชีพ

 -ระบบกองทุนเงินกูยืม

กลยุทธที่  3.4  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางทองถิ่น

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อให  -ประชาชนไดรับขอมูลขาว 5 ชองทาง 6 7 8 9 1.โครงการจัดทําและพัฒนาสื่อ กองวิชาการฯ (O)

ประชาชน สามารถเขาถึงการใหบริการ สารผานชองทางตางๆ ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ประชาสัมพันธเทศบาลฯ

ไดอยางทั่วถึงและถูกตอง 2.โครงการจัดทําระบบการใหบริการ

สื่ออิเล็กทรอนิค

3.โครงเมืองไผ Wifi

4.โครงการหอกระจายขาวไรสาย
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เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา



เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.ประชาชนไดรับการ
ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

N/A 1,000 2,000 3,000 4,000 1.โครงการอบรมความรูทาง
ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา (O)

2.โครงการเผยแพรความรู
ภาษาอังกฤษทางหอกระจายขาวชุมชน

ื่ 3.โครงการอบรมความรูทาง
ภาษาอังกฤษแกเจาหนาที่ พนักงาน

2.สงเสริม พัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน

1.ประชาชนไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน

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

กองสวัสดิการฯ (O)

3.เตรียมความพรอม 
นักเรียน นักศึกษา สู
ประชาคมอาเซียน

1.พัฒนาหลักสูตรสูประชาคม
อาเซียน

N/A 80%ของ

จํานวนชั้น

เรียน

90%ของ

จํานวนชั้น

เรียน

100%ของ

จํานวนชั้น

เรียน

100%ของ

จํานวนชั้น

เรียน

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สูประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา (O)

4.สงเสริมกลุมอาชีพเสรี 
เตรียมพรอมสูอาเซียน

1.นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ไดรับความรู
เกี่ยวกับอาชีพเสรีสูอาเซียน

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

กองการศึกษา (O)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

กลยุทธที่   4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปาหมาย
เปาประสงค ตัวบงชี้

ขอมูล
ฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.สงเสริมและพัฒนา
ประชาชนใหมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ/อาเซียน



เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.ยกระดับคุณภาพสินคา
ชุมชนใหไดมาตรฐาน

1.สินคาไดรับรองมาตรฐาน N/A 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 1.โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินคาชุมชน

กองสวัสดิการ(O)
 กองสาธารณสุขฯ

(S)

2.จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา
ชุมชน

1.สรางศูนยจําหนายสินคา
ชุมชนบริเวณริมถนนมิตรภาพ

0 ศึกษา
ความ

เปนไปได

ออกแบบ
กอสราง

กอสราง 1
 ศูนย

1.โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคา
ชุมชน

กองสวัสดิการฯ 
(O) กองชาง (S)

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.พัฒนาถนนสายหลักให
เปน 4 ชองทาง

1.ขยายถนนสายหลักใหเปน 
4 ชองทาง

N/A 1 เสน 2 เสน 3 เสน 3 เสน 1.โครงการกอสรางถนนแจงสนิท-บรบือ
 เปน 4 ชองทาง

กองชาง (O)

2.โครงการกอสรางถนนแจงสนิท-
ชนบท เปน 4 ชองทาง

3.โครงการกอสรางถนนประชุมธนสาร-
มนตรี เปน 4 ชองทาง

2. ถนนคสล. พื้นที่ 8,000   12,000   16,000  28,000    - โครงการกอสรางถนน คสล. กองชาง (O)

 28,500 ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ภายในเขตเทศบาล

 ตร.ม.
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กลยุทธที่   4.2  สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูล
ฐาน

แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย

กลยุทธที่   4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูล
ฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา



เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.สงเสริม การใหบริการ
สุขภาพประชากรอาเซียน

1.ประชากรอาเซียนในเขต
เทศบาลไดรับบริการดาน

N/A 100% 
ของ

100% 
ของ

100% 
ของ

100% 
ของ

1.โครงการใหบริการดานสุขภาพและ
ปองกันโรคติดตอแกประชากรอาเซียน

กองสาธารณสุขฯ (O)

เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.สงเสริมเมืองคูแฝด 1.จับคูเชื่อมโยงเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับ

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

2.กิจกรรมระหวางเมืองคูแฝด N/A  1กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 1.โครงการแลกเปลี่ยนครู - นักเรียนกับ
เมืองคูแฝด

กองการศึกษา (O)

2.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กองการศึกษา (O)

3.โครงการแสดงสินคา แลกเปลี่ยน
สินคาตามงานระหวางประเทศตางๆ

กองสวัสดิการฯ (O)

4.โครงการสงเสริมการเชื่อมโยงผาน IT กองวิชาการฯ (O)

3.การมีสวนรวมจากภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เชน 

N/A 2 กิจกรรม 4 กิจกรรม 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 1.โครงการประชุม กรอ.เพื่อหาแนวทาง
 กิจกรรม ความรวมมือในทุกดาน

สํานักปลัดฯ (O)
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กลยุทธที่   4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูล
ฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา

กลยุทธที่   4.5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูล
ฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา



เจาภาพหลัก (O)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เจาภาพรอง (S)

1.สงเสริมการปองกันการ
สวมตัว ทางระเบียนราษฎร 

1.ไมมีผูกระทําผิดทาง
ทะเบียนราษฎรและบัตร

N/A 100% 100% 100% 100% 1.โครงการเฝาระวังไมใหเกิดการ
กระทําผิดทางทะเบียนราษฎรและบัตร

สํานักปลัดฯ (O)

2.ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชนและโรงเรียน

1.ชุมชนไมยุงเกี่ยวยาเสพติด N/A 26 
ชุมชน

26 ชุมชน
และ

26 ชุมชน
และ

26 ชุมชน
และ

1.โครงการอบรมกลุมเสี่ยงจากยาเสพติด  สํานักปลัดฯ (O)     

  กองสาธารณสุขฯ

   N/A 26 
ชุมชน

26 ชุมชน
และ

26 ชุมชน
และ

26 ชุมชน
และ

2.โครงการคนหาและบําบัดผูที่
เกี่ยวของยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ(O) 

 สํานักปลัดฯ (S)
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กลยุทธที่ 4.6 การเสริมสรางความมั่นคง

เปาประสงค ตัวบงชี้
ขอมูล
ฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
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