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เทศบาลเมืองบานไผ
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นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมาบทบาท
อํานาจหนาที่และความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก จวบจนมาถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย
ของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น
นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวของ เชน
• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ ผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. 2542
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส
และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาทอํานาจ
หนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงพอจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น
แตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
ดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 52
กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
รายไดของรัฐทั้งหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป 2549 จึงมี
ความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปน
อยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชา ชนทั้งในปจจุบันและ
อนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่จะกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม
วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริการจัดการที่ดี มี
ความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาชน
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ความหมายของการวางแผน
การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go)
เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนด
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานขบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ
(Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่
ปรารถนา
ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning)
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตที่
อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้
อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน
3)
ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงานที่
ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคง
และมีความเจริญเติบโต
4)
เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของ
องคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ (a rational approacn) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู
กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
ขอจํากัดในการวางแผน
อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้นไดดังนั้น
ขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อใหการวางแผนไมประสบความลมเหลว
1)
การขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณา
กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลที่มา
จากแหลงที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญ
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ในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะ
ทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไวได
อยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง
2)
การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่
กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนที่
จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได
3)
การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยึดหยุนการดําเนินการในบาง
กรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ
4) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทั่วโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตาน
จากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
5)
ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะ
ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหา
ยุงยากได
หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกัน คือ
1.
การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
(Contridution to
Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุก
แผนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันใน
องคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ
2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการ
จัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงาน
ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกันทั้งนี้เพราะผูบริหารในระดับที่
ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร
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4.
ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดคุมคา
เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนให
องคการประสบความเจริญกาวหนา
ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan)
แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1.
แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวทั่ว ๆไป
(It should be
specific rather then general) การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความ ชัดเจน และโอกาสที่จะเกิด
ความเขาใจผิดหรือนําไปใชผิด ๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดการทําแผนจะตองมีลักษณะเฉพาะเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจ
กอใหเกิดดําเนินการที่ผิดทิศทางไปก็เปนได
2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งที่รูแลวและยังไมรูใหชัดเจน (A plan should
distinguish between the lniwn and the unlnow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณเหตุการณ ใน
อนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตาง ระหวางสิ่งที่ไมรูและรูเห็นเดนชัด จะทําใหผูใชแผนคํานึงถึงและ
พิจารณาสิ่งที่ยังไมรูใหรอบคอบ
3.
แผนควรจะมีความเชื่อมโยงอยางมีเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได (A plan should be
logical and practical) ซึ่งเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่ผูวางแผนจะตองใชการคิดวิเคราะห การคิด
วิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตาง ๆอยางมีเหตุผลและตัดสินเลือกแนวทางดําเนินการที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได
4.
แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexible and
capable of being practical) แผนที่นําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่สามารถ
เกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตาง ๆ มักจะมีตัวแปรตาง ๆ จํานวนมาก ที่มีผลกระทบตอแผน ฉะนั้น
แผนที่ดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับสถานการณที่แปรเปลี่ยนไป
5.
แผนจะไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกีย่ วของ (The plan must be acceptable to
the persons who adoptit and to the persons who are affested ) ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ จะนํามา
ซึ่งความตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนที่วางนั้นไดรับการยอมรับ จาก
ผูเกี่ยวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง
ประเภทของการวางแผน (Type of Planning)
การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพื้นฐานไดดังนี้
1. จําแนกตามระดับการจัดการ
1.1
การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริหาร
ระดับสูง (Top management) เปนการวางในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด (Overall planning)
ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหการ
ดําเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะมีในอนาคต

1-5
1.2
การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย
บริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดกรอบและทิศทางไวสําหรับ
แผนปฏิบัติการ (operative plans)
1.3
การวางแผนปฏิบัติการ (Operationas Planning) เปนแผนที่ผูบริหารระดับตน (Iower
level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ
2. จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ
2.1
การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เปนการวางแผนที่มีลักษณะเปนแผนถาวรบง
บอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นบอย ในองคการหรือใชเพื่อแกปญหา
ที่เกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใชประจํามี
ประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งที่สามารถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหวาง
ฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวางแผนชนิด
นี้อาจมีจุดออนบาง คือเมื่อสถานการณบางอยางเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใชเฉพาะครั้ง
2.2
การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning) เปนการวางแผนเพื่อปรับและเสริมการ
วางแผนดําเนินงานประจําทั้งนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความเหมาะสมในสถานการณ
ตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ แผนประเภทนี้ใชครั้ง
เดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้งเดียว แผนประเภทนี้ไดแก แผนงาน
โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางานแผนใชเฉพาะครั้งมีประโยชนตอองคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปน
การใชเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณที่เกิดขึ้น
3. จําแนกตามระยะเวลา
3.1
การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต 5 ปขึ้นไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association พบวาแผน
ระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผลการวางแผนระยะปาน
กลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนที่มีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป
3.2
การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไว
ระยะ 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพื่อใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาวประสบ
ความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึงจะดําเนินการ ไปถึง
จุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น
อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
อาจไมไดกําหนดเวลาที่กลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการเปลี่ยนแปลงใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ
4. จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ
(Physical Planning) เปนการวางแผนดานทําเลที่ตั้ง การใชประโยชนที่ดิน และการจัดหาเครื่องมือตาง ๆ ที่
เอื้อตอการพัฒนาในชวงระยะเวลาตาง 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 และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นในอนาคต
การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนถิ่นไว 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองการทบทวนและจัดทํา
ทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล องคกรบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปพิเศษที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคกรการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง
นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการ
สาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย
ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแกแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและ
แผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพที่ 1) ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ
อําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย

1-7
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
นโยบายรัฐบาล/วาระแหงชาติ
(นโยบายเรงดวนและนโยบายทั่วไป)
นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ
่

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
(ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น)
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ)

ในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาสามปผูที่เกี่ยวของจําเปนตอง
ตระหนักถึงขั้นตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้งระดับจังหวัด
และระดับอําเภอดวย
ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2548
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 3 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชน
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“แผนพัฒนาสามป ” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดผลงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไว สรุปไดดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่ น เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น โดย
พิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมไปถึงนโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอ
สภาทองถิ่น และแผนชุมชน, รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา,พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน, พิจารณาใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่จัดการทําราง
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด
จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงยุทธศาสตร องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 : กระบวนการแกไขปญหา
เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนขั้นตอนดังนี้
ปญหาคืออะไร
ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาคืออะไร
วิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาคืออะไร
ในการตอบปญหาที่สี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการทั้งที่เปนทฤษฎี
และปรึกษาจากผูมีประสบการณ
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แนวคิดที่ 2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ
จะไปทําไม
จะทําอะไร
จะทําที่ไหน
จะทําเมื่อไร
จะทําโดยใคร
จะทําเพื่อใคร+
จะทําอยางไร
จะใชจายเทาไร
แนวคิดที่ 3 : ความคิดสรางสรรคเปนการมองอนาคตที่ตองอาศัยความรูที่เกิดจาก
 สัญชาตญาน หรือการเรียนรูจากประสบการณ
 องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เรียนรูจากอื่น โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ (Benchmark)
ของหนวยงานอื่น รวมทั้งการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ
การวิเคราะหสถานการณซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ
ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินแบบมีเหตุผล (Rationalism)
กับหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตทั้งนี้ ตองมุงการบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาและ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถิ่นตองปรับกระบวนคิดโดยมุงเนนผลที่จะเกิด (ผลลัพธ ) เปนตัวตั้ง
แลวนํามาคิดหางานที่จะทํา (ผลผลิต ) รวมทั้งวิธีการที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ)
ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดําเนินการไดอยางเหมาะสม

ผลลัพธ

 เปาหมาย
 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

 วิธีการทํางาน

กระบวนการ
ทรัพยากร

คน เงิน วัสดุอุปกรณ การจัดการ
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกลมอง
เหตุการณตางๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น องคกร
จําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง เปนตน
2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน
3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนงานที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
4. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทําให
มองเห็นภาพรวมขององคกรที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละงานแตละฝายไมใหเกิดความซ้ําซอน
5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการ
กระทําโดยอาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยตางๆ มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
อนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู
กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคกรใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการการจัดการที่ดี

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับขั้นในการวางแผนประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะดําเนินการ
ทั้งนี้เพื่อใหรูทิศทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเรื่อง
ของอนาคตดังที่ไดกลาวมาแลว และเปนพื้นฐานที่จะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในองคกร สิ่งสําคัญ
ที่จะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะตองมีความชัดเจน ที่นี้เพื่อใหสมาชิกในองคการเกิดความเขาใจ
ในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน
2. พัฒนาขอตกลงที่เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning
Premeses) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ที่จะเปนขอบเขตในการวางแผน เพื่อสามารถคาดการณ
เหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะนํามาเปนพื้นฐานในการวางแผน
ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ที่เปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดาน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัย
ภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัยภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนด
ขึ้นมาจากขอมูลรอบตัวอันเปนผลทําใหขอมูลที่นํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเชื่อถือไดมากขึ้น
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3. พิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all Possible Limitations
on planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะนั้นถาผู วางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึง
สิ่งเหลานี้แลวก็สามารถขจัดขอจํากัดตาง ๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งที่ควรนํามาพิจารณาคาดการณในการวางแผน
ไดแก ขอบเขต อํานาจหนาที่ วัสดุอุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆในองคการ เปนตน ซึ่ง
เหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการตอไป
4. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนควรไดแสวงหาทางเลือกตางๆ ที่
จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตามแผนหนึ่ง ๆไมใชมีแนวทางการ
ปฏิบัติแนวเดี่ยวที่จะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
การพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตาง ๆ
5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกนี้ตองการหลังจากได
มีการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของทางเลือกแตละแนวประกอบวาจะ
เปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เปนไปได
สูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งที่เปนขอคิดสําหรับผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมี
วิธีใดที่ใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูวางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนํา
ทางเลือกที่เลือกแลวมาหลอมรวมกันเพื่อเปนแผนที่เปนไปไดมากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ
6. เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ
เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย
(Policies) ตารางการทํางาน
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวนี้จะชวยเปนแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิบัติที่ชัดเจน

1.4 ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)

การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
1) บรรลุจุดมุงหมาย (Atttention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทาง
เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผนถา
จุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวได
อยางสะดวกและเกิดผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธีการ
ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ
ตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ
อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ
3) ลดความไมแนนอน(Reduction of Uncertainty) การวางแผนเปนการลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
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4)
เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การ
ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่ง
กันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
5) สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creatvity) การ
วางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม ) และความคิด
สรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการ
วางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคการและยังเปนการสราง
ทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
6)
พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุมคนงานดวยเพราะเขารู
อยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต
7)
พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ
ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8)
ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2556-2558)
โครงสรางสวนราชการของเทศบาลเมืองบานไผ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
1. ฝายอํานวยการ (นบห.ทั่วไป 7)
- งานการเจาหนาที่
- งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
2. ฝายปกครอง (นบห.ทั่วไป 7)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจําตัวประชาชน
3. ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 7)
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
4. ฝายปองกันและรักษาความสงบ (นบห.ทั่วไป7)
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป 8)
1. ฝายแผนงานและงบประมาณ (นบห.ทั่วไป 7)
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ (นบห.ทั่วไป 7)
- งานบริการและเผยแพรวิชาการ
- งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
3. งานนิติการ
4. งานธุรการ

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 8)
1. ฝายบริหารงานคลัง (นบห.การคลัง 7)
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
2. ฝายพัฒนารายได (นบห.การคลัง 7)
- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3. ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 6)
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
4. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(นบห.การคลัง 6)
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
กองชาง
(นักบริหารงานชาง 8)
1. ฝายแบบแผนและกอสราง (นบห.ชาง 7)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม
2. ฝายการโยธา (นบห.ชาง 7)
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
3. ฝายชางสุขาภิบาล (นบห.ชางสุขาภิบาล 6)
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย
4. งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานศูนยบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
2. ฝายบริการสาธารณสุข (นบห.สาธารณสุข 7)
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานสัตวแพทย
3. ฝายบริหารงานทั่วไป (นบห.ทั่วไป 7)
- งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)
1. ฝายสังคมสงเคราะห (นบห.สวัสดิการสังคม 7)
- งานสังคมสงเคราะห
2. ฝายพัฒนาชุมชน (นบห.สวัสดิการสังคม 6)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม
3. งานธุรการ
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กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 8)
1. ฝายแผนงานและโครงการ 3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นบห.ศึกษา 7)
(นบห.ศึกษา 6)
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานแผนงานโครงการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานระบบสารสนเทศ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานงบประมาณ
- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานธุรการ
2. ฝายบริหารการศึกษา
4. โรงเรียนเทศบาลบานไผ
(นบห. ศึกษา 6)
5. โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต)
- งานการเจาหนาที่
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
- งานการศึกษาปฐมวัย
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
- งานโรงเรียน
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3
- งานกิจการนักเรียน
9. หนวยศึกษานิเทศก

หนวยงานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน 3-5/6ว

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองบานไผ

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบานไผ
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ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ

เทศบาลเมืองบานไผ ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ เปนเทศบาลตําบลบานไผ เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2524 และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดย
ที่ขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรที่ดีขึ้น ทําใหประชาชนมีความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ ขึ้น ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ ที่จะดําเนินการปกครองทองถิ่นใน
รูปแบบของเทศบาลได
ดังนั้น อําเภอบานไผ โดยนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ นายอําเภอบานไผ ในขณะนั้นไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูล มติความตองการของประชาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว รายงาน
เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลบานไผขึ้นเปนเทศบาล ซึ่งตอมาเมื่อวันที่
24
มิถุนายน 2524 ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ ”
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 98 ตอนที่ 101 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล เปน
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม
16.20 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลเมืองบานไผ แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล
ซึ่งมีนายเจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก ตอมา เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2529 เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
บานไผหลังใหม โดยนายบุญชวย ศรีสารคาม ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร - งาน
35 ตารางวา ถนนเจนจบทิศ หางจากที่วาการอําเภอบานไผ ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งได
ใชเปนสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ จนถึงปจจุบัน

2.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ

(1) ที่ตั้งและอาณาเขต
ก. ที่ตั้งขนาดพื้นที่
เทศบาลเมืองบานไผ อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูที่คาพิกัดระบบ UTM ประมาณ
253,000 ถึง 262,000 ตะวันออก คาพิกัด ประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000 ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่เขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทาง
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร เทศบาล
เมืองบานไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประกอบขึ้นดวยพื้นที่ในเขตการปกครอง
ของตําบล 3 ตําบล ประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลบานไผ และตําบลแคนเหนือ มีพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลละ 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 46.59 รวมเปนรอยละ 93.08 สวนตําบลแคนเหนือมีพื้นที่
1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพื้นที่เขตการปกครอง
ของเทศบาลเมืองบานไผ
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ลําดับที่
1
2
3

ตําบล
ในเมือง
บานไผ
แคนเหนือ
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
8.20
8.20
1.20
17.60

รอยละ
46.59
46.59
6.82
100

ที่มา : ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2546 และ
แผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ

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 โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ
9.32 ของชุมชนทั้งหมด และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57 ตารางกิโลเมตรหรือ
รอยละ 8.92 ของชุมชนทั้งหมด และมีชุมชนตลาด 1,2,3 มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่ 0.13 ตารางกิโลเมตร หรือ
รอยละ 0.74 ของชุมชนทั้งหมด ดังรายละเอียดตาม
ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อชุมชน
กกแดง
บานไผเกา
โนนสวรรค
สุมนามัย
โนนสวาง
คุมจัดสรร
หวยทราย
หนองลุมพุก
ปอปด
คลองชลประทาน
โนนสะอาด
หลักสิบสี่
เจาเงาะ
ขนมจีน 2000
ซอยยิ่งยง
สมหวัง-สังวาล
บานขาพัฒนา
ซอยศาลเจา
สมประสงค
แสงทอง
ซอยประปา

พื้นที่ (ตร.กม.)
1.64
1.57
1.34
1.13
1.12
0.85
0.82
0.81
0.79
0.78
0.77
0.75
0.71
0.55
0.55
0.50
0.46
0.36
0.35
0.33
0.33

รอยละ
9.32
8.92
7.61
6.42
6.36
4.83
4.66
4.60
4.49
4.43
4.38
4.26
4.03
3.13
3.13
2.84
2.61
2.05
1.98
1.88
1.88
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ลําดับ
22
23
24
25
26

ชื่อชุมชน
พระธรรมสาร
ศรีหมอนพัฒนา
หมูสี่พัฒนา
โพธิ์สวรรค
ตลาดสด 1,2,3
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
0.27
0.26
0.24
0.19
0.13
17.6

รอยละ
1.53
1.48
1.36
1.08
0.74
100

ที่มา : ผลจากการสํารวจเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2546

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบสูง สภาพดินปนทราย ดานทิศเหนือเปนที่เนินสูง ดานทิศ
ใตเปนที่ราบลุม มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ ลําน้ําหวยทราย ลําน้ําหวยจิก ซึ่งมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล แหลง
เก็บกักน้ําประกอบดวย อางเก็บน้ําหนองนาวัว เปนอางเก็บน้ําซึ่งกรมชลประทานสรางขึ้น ตั้งอยูหางจากที่ตั้ง
อําเภอบานไผไปทางทิศใต ประมาณ 2 กิโลเมตร และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเก็บน้ําที่กรมชลประทาน
สรางขึ้นเชนกัน ตั้งอยูหางจากที่ตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร และอางเก็บน้ํา
“แกงละวา ” ตั้งอยูหางจากที่ตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งการประปาสวน
ภูมิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ จึงเหมาะ
สําหรับที่จะทําไร ทํานา ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล และเปนที่ตั้งของอาคารพาณิชย บานเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแหง เชน โรงงานมันสําปะหลัง คลังสินคาเพื่อการเกษตร โรงงาน
ยาสูบ เปนตน
ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ
ซึ่งเปนที่ตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลในเมือง และตําบลบานไผ
ทิศใต
ติดตอกับตําบลในเมือง และตําบลหัวหนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลในเมือง และตําบลหนองน้ําใส
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหัวหนอง และตําบลบานไผ
(2) สภาพภูมิประเทศ
บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางดาน
ทิศตะวันออก และดานทิศเหนือ จึงทําใหพื้นที่ตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี มีแมน้ําชีไหลผานเปน
ลําน้ําแบงเขตระหวางอําเภอบานไผ และอําเภอชนบท เปนที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ
150–300 เมตร แผนดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา พืชพันธุธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะ
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 ฝนที่ตก
มากในพื้นที่นี้สวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใตทางอาวตังเกี๋ยผานเวียดนาม
เขามาในภาคอีสาน ฝนตกมากที่สุดในเดือน กันยายน
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่
หนาวมากที่สุด คือเดือน ธันวาคม เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองบานไผ

1) การบริหาร
เทศบาล เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ตองการใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยใหราษฎรในทองถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในทองถิ่น
ขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นคือ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)
องคกรเทศบาล ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล
คณะผูบริหาร ประกอบดวย นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารมีจํานวนตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2546
คณะผูบริหารทองถิ่นชุดปจจุบัน
ประกอบดวย (ขอมูล ณ มกราคม 2557)

6.

1. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ
2. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
3. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
4. นายนริศ อินทรกําแหง
5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
นายปรีชา มุกนําพร
7. นางสาวปวริศา โรจนภัทรภาษิต

นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายก
เทศมนตรี

สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ
มีจํานวนสมาชิก 18 คน 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป รองประธานสภาเทศบาล
นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล
นายปญญา บัวแสง สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
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10. นายคําพันธ สีดอนซาย สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายเกษม ชวฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายผาน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
15. นางจงจิต แซเหีย สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายภาณุมาศ หลามณี สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3

2) เทศบาลเมืองบานไผ มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองชาง
7. กองสวัสดิการสังคม
8. หนวยตรวจสอบภายใน
9. สถานธนานุบาล
มีอัตรากําลังทั้งหมด 251 คน แยกเปนพนักงานเทศบาล 67 คน ลูกจางประจํา 54 คน
พนักงานจางตามภารกิจ 49 คน พนักงานจางทั่วไป 24 คน พนักงานครูเทศบาล 52 คน และเจาหนาที่
สถานธนานุบาล 5 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557)

บทที่ 3

แผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ
พ.ศ.2558-2562
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บทที่ 3

แผนยุทธศาสตร ของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2558-2562
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
(ขอนแกน, มหาสารคาม, รอยเอ็ด, กาฬสินธุ)
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
 การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) มีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 ซึ่งกําหนดไววา
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะ
แวดลอมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดไววา “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง"
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มุงสราง
ภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช
ประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ
ไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกันในสวนการเสริมสราง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคา จาก
เงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
6 ยุทธศาสตร คือ
(1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
(6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทาง
เบื้องตนดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว
และชุมชน เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได
อยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมที่
ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและ
รายไดที่มั่นคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม และ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม และเปด
โอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดาน
รางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคา
ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสราง
ภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน เพื่อใหเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคา
เกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพ
และรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ตลอดจน
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ปรับโครงสรางการคาและ
การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
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สรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสรางความมั่นคงดานพลังงาน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือ
ระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการ
พัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสง
และระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยกระดับขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน
ธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
�
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ)
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน มา
จาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ)
กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา
“ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและ
มาตร ฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล” เปาหมายการพัฒนา เพื่อ
เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)
เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนด
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน
2) เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ตัวชี้วัด

1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพิ่มขึ้น
2) รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP
3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
4) รอยละรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
5) รอยละของประชาชนในกลุมจังหวัดที่มีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การคา การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง
1) เปาประสงค
1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดี
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร
2) ตัวชี้วัด
2.1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP
2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพิ่มขึ้น
2.3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ ดังนี้
3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก
3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) เปาประสงค
1.1) เพิ่มมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด
1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
1.3) เพิ่มคุณภาพฝมือแรงงาน
2) ตัวชี้วัด
2.1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด
2.2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด
2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด
2.4) รอยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ
3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพิ่มทักษะแกผปู ระกอบการเพื่อรองรับการเจริญ
ดานอุสาหกรรม
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3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผปู ระกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
1) เปาประสงค
1.1) รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ
2) ตัวชี้วัด
2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว
2.2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
2.3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP
3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้
3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเตรียมความพรอมกลุมจังหวัดเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) เปาประสงค
1.1) บุคลากรกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดเพื่อรองรับการเขาสู AEC
2) ตัวชี้วัด
2.1) จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกนกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา ไววา
“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมน้ิภําโขง”
าคลุม
พันธกิจ

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ทั้งดานเศรษฐกิจการ คมนาคม และ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียน
เปาประสงค
1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความมั่นคงทางสังคม
3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสราง ความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการอยางยั่งยืน
4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุม ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเที่ยว
แผนงาน
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร
2. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาดานปศุสัตว
3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาดานประมง
กลยุทธที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs
แผนงาน
1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs
กลยุทธที่ 3 สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว
แผนงาน
1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ
2. แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
กลยุทธที่ 3 สรางความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข
แผนงาน
1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน
กลยุทธที่ 4 อนุรักษ สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน
1. แผนงานอนุรักษ สืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพิ่มจากมรดกทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก
ปาอยางยั่งยืน
แผนงาน
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา

3-7
กลยุทธที่ 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม
แผนงาน
1 แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม
กลยุทธที่ 3 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
แผนงาน
1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน และเพิ่มพื้นที่ชุมน้ํา
2 แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 4 สรางสังคม และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงาน
1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธที่ 1 สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย
แผนงาน
1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม
กลยุทธที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายใน
แผนงาน
1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความมั่นคง
3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี
กลยุทธที่ 3 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
แผนงาน
1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
กลยุทธที่ 4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน
แผนงาน
1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง
2 แผนงานขับขี่ปลอดภัย
3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ
แผนงาน
1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง
2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง
3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและอาเซียน
กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
แผนงาน
1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง
2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ
แผนงาน
1 แผนงานเพิ่มศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเที่ยว
3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน
4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม
แผนงาน
1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ
2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผล
3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน
1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน
1 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
ประจําป 2558 -2560
วิสัยทัศน

“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศนอยางสมดุล เทาเทียม และยั่งยืน ”

พันธกิจ
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ
และการทองเที่ยว
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของทองถิ่นใหคงอยู สงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชนที่เปนเอกลักษณทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย 8 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม
1.2 พัฒนา สงเสริม และ สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับ
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สมุนไพร

1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.4 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน
1.5 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีทั้งรางกายและจิตใจอยางทั่วถึง
1.6 พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพื้นบาน และ
1.8 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกําลังกาย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
2.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ โดยมี
การวางผังเมือง การปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม
2.2 พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน
2.3 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผอนหยอนใจ
2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
2.5 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม
2.6 สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
3.1 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน
3.2 สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา
3.3 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในการประกอบ
อาชีพ
3.4 พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3.5 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได
3.6 พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวด ลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา ปาชุมชน และปาตน น้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ
4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําแหลง น้ําใตดินและการบริหารจัดการ น้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
4.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถิ่น

นโยบายผูบริหารทองถิ่น
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ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ไดมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบานไผ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2546 บัญญัติไวความวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ใหประธานเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณทานประธานเปนอยางสูง ที่ทานไดเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผแหงนี้กอนเขารับหนาที่ สิ่ง
สําคัญที่สุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพื่อจะแจงกับประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ตลอดถึงผูนําชุมชนและประธานชุมชนทุกทานไดรับทราบวาในการเขามาทําหนาที่บริหารงานของกระผมและทีม
บริหารเพื่อบานเกิดเมืองนอน ซึ่งประกอบดวย
1. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เปนรองนายกเทศมนตรี
2. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ เปนรองนายกเทศมนตรี
3. นายนริศ อินทรกําแหง เปนรองนายกเทศมนตรี
4. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายปรีชา มุกนําพร เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นางสาวปวริศา โรจนภัทรภาษิต เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี
การเขามาบริหารงานในครั้งนี้เปนการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรที่มีคุณภาพและมีความพรอมทั้งดานกายภาพ และดานการ
บริหารงานสําหรับใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมีความพรอม
กลาวไดวาเปนความ
ภาคภูมิใจ ความตั้งใจแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนา ซึ่งในสภาวะปจจุบันเปนที่ทราบกัน
ดีวาในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community
: AEC) อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดาน
รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหงไดมีการปรับตัวและเตรียมความพรอมเขาสูระบบประชาคม
อาเซียนดังกลาว ดังนั้น เทศบาลในฐานะเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัว
ใหมีความพรอมทุกดาน อาทิ การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปดโอกาสทางการศึกษา การอนุรักษและ
การตระหนักในการใชทรัพยากร การพัฒนาทักษะอาชีพ การสรางเครือขายในการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาสิทธิ
และความยุติธรรมในสังคม รวมถึงการรักษาและการเผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมสูสังคมอาเซียน ฯลฯ เปน
ตน
กระผมและคณะผูบริหารมีความตั้งใจและหวังเปนอยางยิ่งวา เทศบาลเมืองบานไผ จะมีความพรอม
และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสามารถทําใหชุมชนและประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ ไดรับประโยชนจากแนวทางการพัฒนา ใหเปนชุมชนนาอยูมีสภาพแวดลอมที่ดี ประชาชนมี
ความสุขทั้งกาย ใจ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ ที่จะไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผแหงนี้ ในแตละดานมีความสอดคลองกับนโยบายที่ได
ประกาศไวในการรณรงคเลือกตั้งที่ผานมา โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ
ใหไดจริงตามที่กลาวไว บัดนี้ กระผมและคณะผูบริหารพรอมที่จะนําเสนอนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ
โดยผานทางทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูนําชุมชน พี่นองชาวเทศบาลเมืองบานไผ
ทุกทาน ไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานของกระผมในโอกาสตอไปตามลําดับ
ดังนี้
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1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชน องคกรภาคเอกชนและ
ภาคีเครือขายตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นอง
ประชาชน
1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ
ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคามาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ
ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ใหเกิดขึ้นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ
สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ทั้งในการรวมบริหารจัดการและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจร ทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมี
มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายใน
เขตเทศบาล
2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความ
คิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมใน
การรับสถานการณภัยแลง โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา
ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพื่อไวเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร
2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยจัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง
2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริมการ
สรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
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3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุม
อาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อให
คนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหา
สังคม อาชญากรรมและยาเสพติด
3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม
3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได
3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน
หยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย
3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาที่ สงเสริมความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ
4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่มชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น
4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในดานของ
บุคลากร ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม เสริมสรางแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้มุงเนนใหเด็กเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
4.4 สงเสริมการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศ
และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย
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4.5 ทํานุบํารุงศาสนา วัดวาอาราม สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อใหศาสนสถานแตละ
แหงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอิสาน โดยจะ
สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ
4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใชภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสูลูกหลาน
5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและ
เกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคา
และบริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมี
รายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได
5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธที่ดีกับมิตร
ประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู ( Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและ
จิตใจ
6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยการ
พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สราง
แรงจูงใจและความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การ
ชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน
6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือพื้นที่สาธารณะ
ใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน
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6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ ตามที่กระผมไดแถลงมา ทั้งหมด 6 ดาน นั้น
กระผมและคณะผูบริหารไดวางแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานสภาพความเปนจริงของปญหาความเดือดรอน ความ
ตองการของพี่นองประชาชนเปนหลัก โดยวิเคราะหถึงปจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลเพื่อใหทราบถึงจุดออน
จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบานไผ ที่สามารถจะแกไขและพัฒนาใหเกิดความเจริญมากขึ้นจาก
ปจจุบัน กระผมขอใหคํามั่นวาจะเรงดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ใหเกิดผลสําเร็จโดยจะจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหเกิด
ประโยชนสูงสุด คุมคาในการดําเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เปนธรรม จะใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน เสริมสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดกับ
ชุมชน เสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อใหเทศบาลเมืองบานไผ เปนเทศบาลที่นาอยูอยางยั่งยืน สมดังวิสัยทัศนการ
พัฒนาที่ไดกลาวไว ทั้งนี้จะยึดถือประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพื่อพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนในชุมชน
และภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง ดังนั้น การดําเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไป
ตามนโยบายที่มีอยูทั้ง 6 ขอนั้น จึงมีปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ที่
จะตองเขามาชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของบานเมืองเราและการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได
โดยไมลําบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขาราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่นองประชาชน เปนตน
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนที่จะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมที่ดีและมาตรฐานได กลาวคือ เทศบาลเมืองบานไผ
ของเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนทองถิ่นที่มีความตื่นตัวอยางมีพลังอยูตลอดเวลา เปนองคกรแหงการ
เรียนรู มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เปนบานเมืองมีความอยูดี ผูคนมีความสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพื้นฐานของความเปนเอกลักษณของทองถิ่นเรา และในโอกาสนี้
กระผมและทีมเพื่อบานเกิดเมืองนอน ขอทํางานเพื่อสานตอวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองบานไผ
“ศูนยกลาง
เศรษฐกิจชุมชน เมืองนาอยู แหลงเรียนรู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
 ปญหาการระบายน้ํา ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได
มาตรฐาน เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน เมื่อฝนตกในชวงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของทอระบายน้ํา
โดยทั่วไป ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพื้นดิน
โดยทั่วไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ําออกจาก
บานเรือนได ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซึ่งสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายกั้นน้ําซึ่งเปน สาเหตุทําให
น้ําทวมขังเปนเวลานาน ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายังไมเสร็จสมบูรณทั้งระบบ
 ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน ถนนสายหลักโดยทั่วไปมีสภาพของ
ถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา และสวนใหญไมมีทอระบายน้ํา ถนน
บางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดินทราย การเชื่อมตอของทอ
ระบายน้ํายังไมสมบูรณ เพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา บางสายไมมีทอระบายน้ํา ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน เพราะการระบายน้ําและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตันของทอระบายน้ํา ทอระบายน้ํา
ไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย
 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ไมทั่วถึง ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน ตรอก ซอย บางแหงจะมืดมากและมีกิ่งโคมไฟที่ชํารุดเสียหาย ยังไมได
รับการแกไขซอมแซม ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
 ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยังไมทั่วถึง
ยังมีบางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก เพราะขาดแคลน
น้ํา เชน ชุมชนสมประสงคพัฒนา ชุมชนจัดสรร
 ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํามาก การ
ตื้นเขินของลําหวย หนอง บึง ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหงขอดอยาง
รวดเร็วหลังน้ําลด ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม ประมง
2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ มีการทิ้งขยะไมเปนที่ เพราะไมมีถังขยะ ประชาชนไดนําขยะ
มากองตามพื้นดินทําใหเศษขยะปลิวกระจายทั่วไ ป ถังขยะที่มีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ และมีขนาดเล็ก
ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองที่พื้นดิน ทําใหขยะปลิวกระจายเต็ม
พื้นดินและสกปรก
 ปญหาเรื่องขยะตกคาง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ บางสวนรถ
ขยะเขาไปไมได ทําใหมีขยะตกคาง บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะลนถัง หลนลงตาม
พื้น ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาที่เก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะที่หลนอยูตามพื้นดินใหหมด
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 ปญหาการขาดจิตสํานึก
ประชาชนโดยทั่วไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกในเรื่อง
สิ่งแวดลอม การทิ้งขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
 ปญหาการระบายน้ําเสีย สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา การระบาย
น้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําที่เปนดิน ซึ่งทําใหการระบายน้ําไมดีเทาที่ควร น้ําเสียจาก
บานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซึ่งถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดน้ําขังและเปนน้ําเสีย เนา และ
สงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก
 ปญหามลภาวะ ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายประเภท
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน โรงสีขาว โรงงาน
ทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ําเสียลงสูลํารางระบายน้ํา
สาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกลิ่นเหม็น
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
 ปญหาการสงเสริมอาชีพ มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ จํานวนมากที่รายไดไมเพียงพอตอ
การเลี้ยงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งเทศบาลไดเขาไปชวยเหลือโดยการสงเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกประชาชนเหลานี้ แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการ
ของกลุมอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยางเพียงพอ ขาดความโปรงใสและความสามัคคี
ขาดตลาดรองรับสินคาที่ไดจากการผลิตของชุมชนหรือสินคา OTOP หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถสงเสริมอาชีพที่
เหมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน ทําใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงาน
มีปญหาในตลาดการแขงขันทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากแรงงานขาดฝมือและทักษะ
 ปญหาขาดกองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพและรายได ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชนตาง ๆ
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในกลุมผูที่ดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินที่จะขอรับการสนับสนุน เพื่อเอามาจัดตั้งกองทุน เชน
กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพื่อการกูยืม ซึ่งยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน
 ปญหาการบริหารจัดการกองทุน นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจายรายได
ใหกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ สงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายไดของ ประชาชน
สวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
สรางรายไดที่มีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดมามากมาย เชน กองทุนออมทรัพย
กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุนบานมั่นคง ซึ่งบางสวนเกิดขึ้นมา
จากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปนเงินกองทุนหรือกองทุนที่มีหนวยงานอื่น ๆ ใหการสนับสนุน เมื่อมีการ
จัดตั้งกองทุนตาง ๆ ขึ้นมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ ขึ้นมาบริหารกองทุน ซึ่งปญหาที่พบคือการขาด
ความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการบัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพที่
เหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอื่น ๆ เกิดการ
คอรัปชั่น ขาดความสามัคคีที่สงผลใหการบริหารเงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการนําเงินกองทุนไปใช
อยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นคําขอไว และกิจกรรมที่
ลงทุนไมกอใหเกิดประโยชนไมเกิดอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการ
เปนผูรับเงินจากกองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาด
จิตสํานึกในการใชเงินกองทุนอยาง
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ถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพึ่งพาตนเองที่พอเพียง เหมาะสม
บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืน
เงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ เมื่อการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึง
สงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต
4. ดานการพัฒนาสังคม
 ปญหาขาดสถานที่ออกกําลังกาย ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา สําหรับการ
ออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมนันทนาการตางๆปจจุบันภายในเขต
เทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากขึ้น โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนที่ตองการสถานที่ออกกําลังกายเพื่อลดปญหาการมั่ว
สุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่ดินภายในเขตเทศบาลที่
เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก
 ปญหาประชาชนที่ยากจนไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ ไมมีที่
อยูอาศัยเปนของตนเองใชพื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะบางแหงปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบชั่วคราว สรางปญหา
ในการจัดระเบียบชุมชนขาดความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการดานตาง ๆ อาทิ
ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซึ่งเกิดจากปญหาความยากจนและการอพยพ
เขามาหางานทําในพื้นที่เขตเมือง
 ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยมทางดานวัตถุมาก
ขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการอบรมและสราง
จิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรมสังคมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันที่เข็มแข็ง การปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสูโลกในยุคโลกาภิวัฒน หรือโลกไร
พรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา เสียอนาคตและติดยาเสพติด
 ปญหายาเสพติด ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งผูติดยา
เสพติดและผูขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม ประชาชนยากจนลง หารายได
ไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพที่มีรายไดดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แตประชาชนบาง
กลุมทําเพื่อแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่งปญหาดานนี้ยังมีสถานการณที่ไมนาไววางใจ ประชาชน
โดยทั่วไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและปราบปรามกันตอไป และสรางจิตสํานึกใหไดผล
สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ครอบครัว ที่ทํางาน เพื่อนชักจูง ผูคายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได
หาทางออกไมไดเลยหันมาพึ่งยาเสพติด
 ปญหาไขเลือดออก เปนโรคที่สามารถปองกันได 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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 ปญหาการขาดสถานที่อานหนังสือของชุมชน ตามชุมชนตาง ๆ ไมมีแหลงความรูที่จะไดรับ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เปนศูนยรวมของประชาชน เพื่อใชในการพบปะ
สังสรร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอื่น ๆ ของทางราชการ การขาด
งบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน
 ปญหาดานการศึกษา ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไมนิยมสงบุตร
หลานใหมีการศึกษาสูงขึ้น เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอที่จะสงบุตรหลานใหมีการศึกษาในระดับสูงได
ประชาชนที่มีการศึกษานอย ทําใหหางานทํายาก ขาดประสบการณ ความรูและขาดทักษะฝมือในการทํางาน ขาด
สถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากทั้งตอเด็กนักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมา
เรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดานการศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการ
พัฒนาที่ถูกตอง ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแตละครอบครัว การขาดแรงจูงใจดาน
การศึกษา ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการเพิ่มพูนความรูและการพัฒนาฝมือทักษะที่มีคุณภาพในการทํางาน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง ประชาชนขาดความเขาใจใน
ระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ในการ
ตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมทั้งการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสรางความ
เดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ
ใหกับประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู ความเขาใจของ
ประชาชน
5. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร
 ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ทั้ง 26 ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม และ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการทํางาน เชน
เครื่องใชสํานักงาน ศาลาอเนกประสงค ที่ทําการชุมชน หอกระจายขาว และคาตอบแทนในการทํางาน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดานระเบียบฯ
 ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย การงัดแงะ
ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม สวนมากจะมาจากกลุมผูติดยาเสพ
ติด และมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพในเวลากลางคืนซึ่งปญหา
นี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป การมั่วสุมเลนการพนัน ความยากจน และการ
วางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต

ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ
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ดานโครงสรางพื้นฐาน
 ดานคมนาคม
โอกาส มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ คือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัว
เมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับขี่ เนื่องจากจากเปนถนนเมน ที่สามารถเดินทางเขาสูตัวเมือง
ขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มศักยภาพดานการเปน
ศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสามารถ
เชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางสะดวก เชน ถนนเชื่อมตอระหวางอําเภอบานไผ และ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทําใหประชาชนเกิดความ
ตองการดานคมนาคมมากขึ้น และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกนจนเกินไป
ขอจํากัด การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนที่อยูอาศัย งบประมาณและอัตรากําลังมีไมเพียงพอ ถนน
ชํารุดบอย ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาดวินัยในการขับขี่
ยานพาหนะ
 ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
โอกาส ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีสวนราชการที่เกี่ยวของและบริษัทเอกชน ที่
รับผิดชอบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ คือ สํานักงานการประปา สํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค เปนตน ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพื้นที่
ขอจํากัด การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีขั้นตอนการดําเนินการ
ลาชาเนื่องจาก เปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมีปญหาดานการ
ประสานงานและการวางแผนรวมกันของหนวยงาน ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ําประปาใช การใหบริการไมสะดวก
และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด ทําใหไมสามารถสนองตอบตอปญหาความตองการ
ของประชาชนไมทันทวงที ขาดแคลนแหลงน้ําผิวดินสําหรับน้ําดิบที่จะใชในการผลิตน้ําประปาเพราะในบางฤดู
แหลงน้ําดิบที่มีน้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพียงพอตอระบบการผลิต ทําใหการบริการไมสม่ําเสมอ
 ดานการสื่อสารคมนาคม
โอกาส มีบริษัทที่ดําเนินเกี่ยวกับระบบการสื่อสารเชน บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จํากัด มหาชน
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายบริการของภาครัฐ อําเภอบานไผ เปนอําเภอที่ตั้งอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การสื่อสารมีความพรอม
ขอจํากัด ความไมคลองตัวในการใหบริการของหนวยงานที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม ทําใหประชาชนเดือดรอน ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร การสื่อสารและการ
โทรคมนาคมของประเทศ มีขอจํากัด เชน ขอจํากัดในเรื่องคูสาย และสัญญาณโทรศัพท สัญญาณดาวเทียม อัตรา
คาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง การทําลายทรัพยสินของกลุมคนราย เชน ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ
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ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
โอกาส มีแหลงน้ําเพื่อการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองงิ้ว สระ
สวรรค หนองลุมพุก เปนตน และแหลงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา คือ แกงละวา มีแหลงน้ําชลประทานที่สําคัญ
คือ อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา ฝายหนองนาวัว
ขอจํากัด ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แทจริงลดลง ดินเปนดินรวนปน
ทราย สภาพดินมีความอุดมสมบูรณนอย ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร และขาดความรูความเขาใจที่จะนํา
หลักวิชาการดานการเกษตรมาพัฒนา
 สิ่งแวดลอม
โอกาส ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม
มากขึ้น และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีไมมาก มีการวางแผน
ดานสิ่งแวดลอมของเทศบาล เพื่อปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดรับการสนับสนุน
ดานเทคนิค วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ มีความรวมมือในการดําเนินการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเทศบาลเมืองบานไผ และ
อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากขึ้น ยังมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับปญหาดานขยะและแหลงรองรับการพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ขอจํากัด ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และความไมเปนระเบียบเรียบรอย การจัดระเบียบ
ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด การลงโทษ
ผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด การประสานงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมีมาก ทั้ง
ดานการปฏิบัติทั้งดานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช ในการตรวจสอบดาน
สิ่งแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการแกไขปญหาและผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอ
สังคมในดานสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ

โอกาส มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากขึ้น ดานการ
แปรรูปสินคาเกษตร การเลี้ยงสัตว และการทอผาไหม โรงงานยาสูบ และสินคาของที่ระลึกประเภทอาหาร
ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งเพื่อสรางรายได
เพิ่มขึ้น การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต ปริมาณการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ขนาดกลาง และเล็ก มีมากขึ้น
ขอจํากัด การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาดรองรับ
ขายสินคาไมไดขาดความยั่งยืน กองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการบริหารขาดความเปน
ธรรมและโปรงใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการสวนมากเปนนักลงทุนในทองถิ่น
อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และรับจาง เศรษฐกิจระดับชุมชน หรือการพัฒนาสินคา 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถ
บรรลุเปาหมาย
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 การเกษตรกรรม
โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรเปน
หลัก ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมีการบริโภคสินคาดาน
การเกษตร และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการประมง จํานวน 5 แหง คือ หนองงิ้ว
สระสวรรค หนองลุมพุก อางเก็บน้ําหวยทราย ฝายหนองนาวัว ถาไดรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบการเก็บ
กักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได
ขอจํากัด พื้นที่การเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก การเปลี่ยนแปลงและการแปร
ผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร ทําใหเกิดความไมแนนอน ไมตอเนื่อง
มีอัตราการเสี่ยงสูง ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา ดินมีคุณภาพต่ําทําใหการเกษตร
ไมไดผลเทาที่ควร ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง หนวยงานภาครัฐ
ซึ่งมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอที่จะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใชน้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา
ได
เกษตรกรขาดความรูความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชในการผลิต เนื่องจากสวน
ใหญเกษตรกรยากจน ใชวิธีการผลิตแบบเดิม ทําใหการผลการผลิตต่ํา คุณภาพไมดี ไมไดมาตรฐาน ไมคุมกับการ
ลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอื่นแทน เนื่องจากรายได
ดีกวา และจะกลับมาทําการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทําการเกษตรเทานั้น เกิดความไมแนนอนมีการเคลื่อนยาย
บอย
ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย ขาดการรวมกลุมทําใหแตละราย
มีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต ความไมแนนอน
ของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขา
ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร เกษตรกรในภาคเกษตรบางสวนไมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม รวมทั้ง
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกูยืม
เพื่อการลงทุน
 การอุตสาหกรรม
โอกาส อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ที่ยังสามารถเขาไปสงเสริม
และพัฒนาได วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไมขาดแคลน มีแรงงานจํานวนมาก และ
คาจางไมแพง การคมนาคมที่สามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงทั้งทางรถยนตและรถไฟ ที่ดินเพื่อใชเปน
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไมแพงจนเกินไป มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่
ขอจํากัด วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน และคุณภาพไมไดมาตรฐาน แรงงาน
มีคุณภาพต่ําในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย การเคลื่อนยายสูง ขาดแคลนนักลงทุนรายใหม
บทบาทการเมืองระดับชาติ การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนใหเกิดการลงทุนเทาที่ควรได
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 การพาณิชยกรรม / การคา
โอกาส เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ การ
คมนาคมมีความสะดวก ทั้งทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะของภาครัฐ เชน ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการพาณิชยกรรม/การคาสวน
ใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย
ขอจํากัด ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา
ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซื้อต่ํา แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก ขาด
ตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพื้นที่
 การทองเที่ยว
โอกาส มีแหลงทองเที่ยวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาราม และวัดสนวนวารี เปนตน มีสินคาของที่ระลึก ประเภทอาหาร คือ
กุนเชียง และผาไหม การคมนาคมไปสูแหลงทองเที่ยว สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อื่นๆ ได มีเทศกาลทองเที่ยวงาน
ประเพณีสงกรานต งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ งานประเพณีลอยกระทง
ขอจํากัด ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่ตอเนื่อง ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ
ทองเที่ยวระดับอําเภอ แหลงทองเที่ยวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู ขาดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
นาสนใจ ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเที่ยวที่มีตอนักทองเที่ยวต่ํา
ดานสังคม

 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ
โอกาส ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก จะมีความเกื้อกูล รักและสมานสามัคคีตอกันดี มีประชากรในวัย
แรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานที่มีการใชเทคโนโลยีต่ําเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือและทักษะ
จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยูตามแนว
เสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต ชุมชนมีความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการสรางอาชีพและ
รายได
ขอจํากัด มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวคอนขางสูง
แรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
มีการ
เอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก อาชีพในทองถิ่นมีนอยไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชากรวัยแรงงาน การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยังเปนสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการพัฒนาชา
ดานการศึกษา

โอกาส มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพ เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการ
เฉลิมพระ
เกียรติ ที่เปดสอนตั้งแตปริญญาตรีและปริญญาโท สถานศึกษามีความพรอมสูงทั้งดานบุคลากร/อุปกรณการศึกษา
ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากขึ้น ทั้งในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ
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ขอจํากัด อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมทั้งในระดับที่สูงขี้น
โดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่มีรายไดตอครัวเรือนต่ํา โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุมทั่วถึงตอ
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน ใหไดรับ
การศึกษาตอ และมีคานิยมสงบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับแลว ออกไปใชแรงงานแทน นักเรียน นักศึกษา
บางสวนมีปญหาในระหวางเรียน ทําใหไมสามารถอยูในระบบการเรียนได
ดานการสาธารณสุข
โอกาส ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล ยังมี
ความตองการจํานวนมาก ความตองการในดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันรักษาโรค การอนามัยแมและ
เด็ก ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส ยังมีอัตราการ
เสี่ยงตอการเจ็บปวย จากปญหามลพิษของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ประชาชนสวนใหญที่มีรายไดนอย ยัง
ตองการทั้งการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา สามารถใชระบบสงตอ
ผูปวยที่มีอาการหนัก และตองการแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได
ขอจํากัด ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน บุคลากรไมเพียงพอ ภาคเอกชนมีการ
ใหบริการในราคาแพง
ดานการเมืองการบริหาร
 นโยบายของรัฐ
โอกาส เปนอําเภอที่ตั้งของจังหวัดที่เปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค ทั้งทางดาน
การคมนาคม เศรษฐกิจ ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทุน แหลงรวมสถาบัน การศึกษา ศูนยกลาง
การประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนยราชการ แหลงวัตถุดิบ นโยบายการ
เปดประตูสูอินโดจีนผลของการพัฒนาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนาอําเภอบานไผดวย เชน โครงการขยาย
ชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย เปนเสนทางที่พาดผานอําเภอบานไผ โครงการกอสรางทางรถไฟรางคูทั้งประเทศ
ซึ่งเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทางพาดผานอําเภอบานไผ มีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และสวน
ภูมิภาคมาสูสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอําเภอบานไผ มีสินคาหลายอยางที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปได
ขอจํากัด การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน และตอเนื่อง การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดันไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาที่ควร ขาราชการขาด
ความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ กฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ยังเปนขอจํากัดตอ
ดําเนินงานเพื่อการสนองตอในระดับนโยบาย การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจมาสูทองถิ่น ขาดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานที่จะถูกถายโอนไมใหความรวมมือ กอใหเกิดความลาชา เชนดานการศึกษา นัก
ลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยูในอัตราต่ํา เพราะขาดสิ่งดึงดูดใจในการลงทุน การประชาสัมพันธและ
สงเสริมเพื่อทําความเขาใจตอนโยบายของประชาชนนอย ทําใหประชาชนขาดความเขาใจในระดับนโยบาย และการ
แปลงนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติ
 ดานการเมือง
โอกาส การกระจายอํานาจมาสูทองถิ่น ทําใหทองถิ่นมีภารกิจ และบทบาท อํานาจหนาที่
งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น เพิ่มมากขึ้น ความสําคัญในระบบการปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอการพัฒนา
ทองถิ่นมากขึ้นตามลําดับ นักการเมืองทองถิ่นสวนใหญเปนคนในพื้นที่ มีเจตนาแนวแนที่จะพัฒนาทองถิ่นของตน
ระดับความขัดแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะที่สามารถประนีประนอมได
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กลุมผลประโยชน เปนกลุมผลประโยชนในทองถิ่นมากกวาตางถิ่น ประชาชนเริ่มตื่นตัวดานการเมืองสูงขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
ขอจํากัด การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการของ
ประชาชนของนักการเมืองทองถิ่น จะเนนเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปญหาของการ
พัฒนาในภาพรวม ระดับ อําเภอ และ จังหวัด ระดับชาติลดลง มีการเมืองระดับชาติ เขามาแทรกแซงระบบ
การเมืองทองถิ่น ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถิ่น มีการผูกขาดของ
กลุมผลประโยชน ความไมโปรงใส ความเขาใจที่ไมชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถิ่นและขาดความชัดเจนใน
บทบาทหนาที่ของนักการเมืองทองถิ่นเอง
 ดานโครงสรางการบริหารของเทศบาล
จุดแข็ง เปนองคการที่เปนนิติบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ
ประมาณเพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนา
ภายใตกฎระเบียบของทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชนไดรวดเร็ว
กวาระบบอื่น ขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและตรวจสอบของนักการเมืองทองถิ่น
อยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอที่คอยใหขอเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความรวมมือระหวาง
เทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมทั้งในการประสานงานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดออน เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลายดาน ซึ่ง
บางสวนยังตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนามากกวานี้ เชน บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย รายไดของเทศบาลยังไมสอดคลองกับคาใชจาย ขาดการ
ติดตามประเมินผล ขาดการนําขอมูลมาวางแผน และขาดการนําขอมูลมาวางแผน
 ดานกฎระเบียบ
จุดแข็ง การปฏิบัติงานขององคกรมีความชัดเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปนหลักประกัน
ขอผิดพลาดใหกับขาราชการที่ตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ
และเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร การปกครองมีความเปนธรรม และทําใหการพัฒนาเปนไป
อยางระเบียบ
จุดออน ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได กฎระเบียบ
บางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมในปจจุบันการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบกฎหมายหลายฉบับ
รองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมีความซับซอนและไมเกื้อกูลตอกัน ในการปฏิบัติงานมีการยึดถือ
ระเบียบมากเกินไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 ดานบุคลากร
จุดแข็ง มีบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพื้นที่ มีสถาบันการศึกษาที่
พรอมที่จะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร เนื่องจากอําเภอ
บานไผตั้งอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา และที่อําเภอบานไผเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอนบุคลากรจากกการกระจายอํานาจเขามาสู สวนทองถิ่น
มากขึ้น ตาม พ.ร.บ. ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จุดออน การขาดความรูความเขาใจ และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของ
ขาราชการ และลูกจางของทองถิ่น ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน ขาด
ความสามัคคี ชอบทํางานตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ขาราชการขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ และ
การตัดสินใจ องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาที่ควร ขาราชการบางสวนขาดกําลังใจ การพัฒนา
ความดีความชอบไมมคี วามเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก ผลจากนโยบายของคณะผูบริหารบางครั้ง
ขาดความชัดเจน จําทําใหบุคลากรขาดความไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการสั่งการเพียงอยางเดียว บุคลากร
ที่ถายโอนมาจากสวนราชการอื่น สวนมากจะประสบปญหาในการป ฏิบัติหนาที่ในรูปแบบการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ที่มีนักการเมืองทองถิ่นเปนผูบริหาร และเปนปญหาตอการถายโอนของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวน
ทองถิ่นมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในบางตําแหนง
 ดานงบประมาณ/เงินอุดหนุน
จุดแข็ง เปนองคกรที่มี ก.ม. ใหมีการจัดหารายไดเปนของตนเอง มีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถิ่น ทําใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นดวย ทําให
ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้น การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอื่น ๆ สงผลใหมีการจัดสรร
งบประมาณใหมากขึ้นดวย มีสมาชิกสภาผูแทนราษ ฎร ซึ่งสามารถระดมเงินงบประมาณเขามาในพื้นที่ไดสูง มีการ
ลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการกํากับ ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ จากจังหวัด อําเภอ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549 เทศบาลจะมีรายไดเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดออน กฎระเบียบการใชงบประมาณทองถิ่นมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได ขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรที่มีการจัดหา
รายไดเอง และมีกําหนดการใชจายงบประมาณที่จัดหามาไดเอง บางครั้งทําใหการใชจายประมาณไมเกิดการ
ประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบริหารไมชัดเจน การใชจายงบประมาณบางประเภทไม
สอดคลองและเอื้อประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หนวยงานตรวจสอบภายใน
องคกรขาดเอกภาพ
 ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือ
เครื่องใชที่ทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน
จุดออน เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากการใชงานมานาน
งบประมาณในการจัดซื้อ ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงที่ดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการที่จะดูแล
รักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณมีมาก รวมทั้ง
ขั้นตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานบางอยางที่ตองใชความ
เรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิคและความชํานาญในการใช ขาดความเขาใจในการ
บํารุงดูแลรักษา
 ดานการประสานงาน
จุดแข็ง เปนเทศบาล ที่มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ดี และเปนประโยชน ในการ
สนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ประชาชน และสวนราชการอื่นเปนอยางดีโดยเฉพาะมีการ
ประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ทุก ๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และระหวาง ชุมชนและ
ผูบริหารเทศบาล และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน
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จุดออน การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอําเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความลาชา การ
รับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ
 ดานขอมูลขาวสาร
จุดแข็ง ตั้งอยูในจังหวัดที่เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมัย ที่พรอมจะสนับสนุนในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา
จุดออน การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีนอย ขอมูลไมชัดเจนไมเปน
ปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ การนําขอมูลไปใช
ประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง ขาดบุคลากรในหนวยงานที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม
สภาพการณปจจุบัน
เปนเทศบาลที่ตั้งในอําเภอและจังหวัดที่เปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม
เปนแหลงรวม
สถาบันการศึกษา เปนศูนยกลางการประชุม/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย
ราชการการเงินและสถาบันการเงิน เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลังงาน และวัฒนธรรมที่โดดเดน
รวมทั้งเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุมประเทศในอินโดจีน ซึ่งภาพรวมของผลพวงของการ
พัฒนาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถิ่นดวย มีอัตราการขยายตัวในดานการพาณิชย การคา การ
บริการ แตในภาคอุตสาหกรรมมีนอย สวนภาคการเกษตรในพื้นที่มีลักษณะลดลง มีถนนสายสําคัญคือ ถนน
มิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจึงสะดวกตอการเชื่อมโยงไปสูอําเภอและจังหวัดอื่น ทั้งในการเดินทางและ
ขนสงสินคา ประชากรสวนใหญรายไดยังต่ํา และมีความยากจน เปนเทศบาลที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน ระดับประถม
มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูแรงงานประเทศอื่นมากขึ้น
โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยว สัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นไมมาก ประชาชนยังวางงานอยูมาก และคาแรงต่ํา
สรุปประเมินสภาพการณ
ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพิ่มขึ้นในเขตเมืองซึ่งเปนแหลงศูนยรวมของการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก รวมทั้งความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินที่จะมาสนับสนุนโครงสรางดาน
เศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคพาณิชยกรรม
และการบริการมากขึ้น เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความไม
แนนอนของภาคเกษตรซึ่งการผลิตสวนใหญตองพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ของทองถิ่นมากขึ้น และเขาใจในระบบการปกครองทองถิ่นเพิ่มขึ้นมาก
สภาพสังคมโดยทั่วไป มีการพัฒนามาสูการเปนสังคมเมืองมากขึ้น บางสวนยังมีลักษณะเปนสังคม
ชนบทกึ่งสังคมเมือง และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเสนทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต จนบาง
แหงหลายเปนชุมชนแออัด เกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีปญหาดานตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องการขาดแคลนที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะของหนวยงานในพื้นที่ เชน ประปา ไฟฟา
โทรศัพท และการสาธารณสุข
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การประเมินศักยภาพในการพัฒนา
โอกาส มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอําเภอดาน
สุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตั้งอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทางรถไฟ
สายหลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซึ่งทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคได เชน จังหวัด
มหาสารคาม นครราชสีมา ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
เทศบาล ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เปนพื้นที่ซึ่งไมอยูในเขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง มี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา และดิน มีพื้นที่ที่จะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคาที่ดินไมสูงมาก
นัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ การขยายตัวดานการคมนาคม การลงทุน ระดับอําเภอ
จังหวัดและเหมาะที่จะเปนที่ตั้งคลังสินคาการเกษตร และสินคาอื่น ๆ มีความพรอมในดานของปจจัยโครงสราง
พื้นฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม และพรอมที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ผลพวง
ของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม มีทรัพยากรดานแรงงานเปน
จํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสูจังหวัดทําไดสะดวก ทั้งทางรถยนตและทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสง
ตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ขอจํากัด การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพื้นที่เพื่อสนับสนุนฐานการผลิต มีจํานวนไมแนนอน และมี
คุณภาพต่ํา แรงงานในทองถิ่นสวนใหญจะเปนแรงงานที่มีคุณภาพทางทักษะและฝมือแรงงานต่ํา ไมสามารถใช
เครื่องมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีสูงมากได การเคลื่อนยายแรงงานสูงและบอยมาก ภาวะความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติ การประกอบการมีขอจํากัด
ในคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา และมลพิษ ประชาชนสวนใหญยากจน วางงาน ความรูนอย และมีหนี้สิน การสงเสริม
อาชีพยังไมไดผลเทาที่ควร ไมมีตลาดศูนยกลางในการซื้อ-ขาย ผลิตผลทางการเกษตร อาศัยตลาดศูนยกลางในตัว
จังหวัดชวยในการระบาย ซื้อ และ ขาย สินคาเกษตรตางๆ
ดานองคการและการบริหาร
จุดแข็ง เปนองคกรทองถิ่นที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมิภาค และเมือง
ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ มีสวนราชการในระดับอําเภอ และจังหวัดเปน
จํานวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนตาม
ชุมชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบการบริหารงานที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ทองถิ่นเปนอยางดี เปนองคกรที่สามารถสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไมใหญเกินไป และมีเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่จะเปนและสามารถนํามาใช
ในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนไดอยางดี ผูนํามีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศนที่ดีกวางไกล ผูบริหารทองถิ่นจะ
อาศัยอยูในพื้นที่ซึ่งงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน
จุดออน เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลายดาน ซึ่ง
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 กาวไกลสูอาเซียน”
พันธกิจ (Mission)

1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของบานเมือง
2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ
7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

วัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น (Objective)
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม
2. สรางความเขมแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่พอเพียง ความ
ยากจนลดลง
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับ
และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
4. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอ
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สงเสริม ศาสนา
ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถิ่น
6. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ และหางไกล
ยาเสพติด และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ
8. สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ
ยุทธศาสตร
จ.ขอนแกน
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจ.

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
ื  ไ

แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ
มั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1
การพัฒนาวินัย ความ
สามัคคี และคุณธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2
การสงเสริมประชาชนใหมี
สุขภาพดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3
การสนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนมีอาชีพและ
รายไดตอการยังชีพที่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแหลงเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5
การยกระดับความ
ปลอดภัย
ใ ี

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6
การพัฒนามาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางยั่งยืน
ทั่วถึง และทันสมัย
แนวทางการพัฒนาที่ 1.7
การเปนเมืองตนแบบดาน
ผังเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.8
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
เสริมสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม
ศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิ
ลุมน้ําโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
บริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการ
บริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานพรอมยกระดับการ
ใหบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2
สงเสริมและพัฒนาใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3
สงเสริมใหประชาชนมีความรู
ดานกฎหมาย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4
สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักในการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ระบบบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2
ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
การบริการประทับใจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสู
อาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม พัฒนา
และยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การเพิ่มศักยภาพ
ของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 การเสริมสราง
ความมั่นคง
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร

แผนที่ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองบานไผ
“เมืองนาอยู คูธ รรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน”
คนมีวินัย สามัคคี คุณธรรม

มิติดานประสิทธิภาพ
มิติดานการ
พัฒนาองคกร

สุขภาพที่ดี

การยังชีพที่พอเพียง

คุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรู
สิ่งแวดลอมที่ดี

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ

มิติดานประสิทธิผล

คุณภาพคน

ระบบสาธารณูปโภคที่ดี

ผังเมืองที่ดี
ประสิทธิภาพการบริการ
การจัดการ

สถานที่

บุคลากร

ระบบขอมูล

การมีสวนรวมของประชาชน

ประชาชนรูกฎหมาย

การใชทรัพยากรอยางคุมคา

ความโปรงใสตรวจสอบได
บริการที่เสมอภาค ทั่วถึง และเปนธรรม

คุณภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม

ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ

เมืองคูแฝด

โครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เสริมสรางความมั่นคง

บทที่ 4

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บทที่ 4
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีการประชุมประชาคมทองถิ่นในการระดมสมองจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนา รวมทั้งกิจกรรม โครงการที่เปนความตองการ และเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยไดประเด็นยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน
แนวทางการพัฒนา (Strategy)
1.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาวินัย ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางยั่งยืน ทั่วถึง และ
ทันสมัย
แนวทางการพัฒนาที่ 1.7 การเปนเมืองตนแบบดานผังเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2.แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา
3. แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการ

บริการประทับใจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
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4. แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตร สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 การเสริมสรางความมั่นคง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ของเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
กลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาวินัย ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน1. เด็กในโรงเรียนไดรับการ
ไมมีขอมูล 100% 100% 100% 100% -โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม
และประชาชน ใหมีวินัย คุณธรรม ปลูกฝงวินัย คุณธรรม สามัคคี
ความสามัคคีเด็กในโรงเรียน
2. เยาวชนในและนอกระบบไดรับ 0
60%
70%
80%
90% -โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม
รูรักสามัคคี
การปลูกฝงวินัย คุณธรรม สามัคคี
ความสามัคคี
-โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
-โครงการสะอาดภูมิทัศนสวยงาม
3. เยาวชนตนแบบ
0
3 คน
6 คน
9 คน 12 คน
-โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ
4. ครอบครัวตนแบบ
0
3 คน
6 คน
9 คน 12 คน
5. คนดีศรีบานไผ
0
3 คน
6 คน
9 คน 12 คน
เปาประสงค

ตัวบงชี้

ขอมูลฐาน

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)

กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)
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กลยุทธที่ 1.2 : การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี
เปาประสงค
ประชาชนมีสุขภาพดี

ตัวบงชี้
1. ประชาชนไดรับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ
2. อัตราปวยดวยโรคติดตอลดลง
3. รอยละของประชาชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ
4. รอยละของประชาชนเขาถึง
บริการสาธารณสุข

ขอมูลฐาน

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
70%
80%
90% 100% 1. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เชิงรุก
20%
40%
50%
60% 2. โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอเชิงรุก
50%
60%
70%
80% 3. โครงการสงเสริม
การออกกําลังกายในชุมชน
80%
85%
90% 100% 4. โครงการศูนยอุนใจสายใยรัก
คนเมือง
5. โครงการกูชีพกูภัยฉุกเฉิน

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองสาธารณสุขฯ (O)
กองสาธารณสุขฯ (O)
กองสาธารณสุขฯ (O)
กองสาธารณสุขฯ (O)
กองสาธารณสุขฯ (O)
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กลยุทธที่ 1.3 : การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง

เปาหมาย
เจาภาพหลัก (O)
แนวทางการพัฒนา
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)
เปาประสงค

ตัวบงชี้

ขอมูลฐาน
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กลยุทธที่ 1.4 : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ

ตัวบงชี้

ขอมูลฐาน

1. เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ
2. นักเรียนอานออกเขียนไดตาม
มาตรฐานของชวงชั้น
1. มีสถานที่หรือบุคคลซึ่งเปนแหล
เรียนรูในการศึกษาดูงานของ
หนวยงานหรือองคกรตางๆ

-

-

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
90
92
94
98 1. โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ประชาสัมพันธใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจของการศึกษา
1 แหง 2 แหง 3 แหง 4 แหง 1. จัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู
ในเขตเทศบาล
2. จัดกิจกรรมประกวดแหลงเรียนร
ในเขตเทศบาล

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)
กองการศึกษา (O)
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กลยุทธที่ 1.5 : การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค

ตัวบงชี้

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
26 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 6 ชุมชน 8 ชุมชน 1. โครงการติดตั้งกลอง CCTV

ขอมูลฐาน

มีระบบดูแลความปลอดภัยในชีวิต 1. มีการเฝาระวังดวยการติด
และทรัพยสิน
กลองวงจรปด CCTV
2. เจาหนาที่เฝาระวังรักษาความ ชุดละ10คน
ปลอดภัยในเขตเทศบาล
26 ชุมชน
3. ประชาชนไดรับทราบขอมูล 26 ชุมชน
ขาวสารการแจงเตือนภัย
4.ตํารวจชุมชน/ยามทองถิ่น
26 ชุมชน
ชุมชนละ
10คน
5.มีการจัดระเบียบทางเทาและ
การจราจร

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

กลยุทธที่ 1.6 : การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคอยางยั่งยืน ทั่วถึง และทันสมัย
เปาประสงค
มีระบบระบบสาธารณูปโภค
ที่ไดมาตรฐาน

100% 2. โครงการอบรมใหความรู
สํานักปลัดฯ (O)
อาสาสมัครสายตรวจเฝาระวังฯ
100% 3. โครงการประชาสัมพันธเตือนภัย สํานักปลัดฯ (O)
ดานกายภาพและดานชีวภาพ
100% 4.โครงการจัดตั้งตํารวจชุมชน/ สํานักปลัดฯ (O)
ยามทองถิ่น
100% 5.โครงการจัดระเบียบทางเทาและ สํานักปลัดฯ (O)
การจราจร

เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
1. ขยายเขตไฟฟาครอบคลุมพื้นที
70%
80%
90% 100% - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
ของพื้นที่ ของพื้นที่ ของพื้นที่ ของพื้นที่ ลงใตดิน
2. ประปา (จํานวนครัวเรือน
11,200 95% 100% 100% 100% - โครงการขยายเขตประปา
ที่มีน้ําประปาใช)
ครัวเรือน ของครัวเรือนของครัวเรือนของครัวเรือนของครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
ตัวบงชี้

ขอมูลฐาน

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
สํานักปลัดฯ (O)

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองชาง (O)
กองชาง (O)
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กลยุทธที่ 1.7 : การเปนเมืองตนแบบดานผังเมืองที่ดี
เปาประสงค
ผังเมืองที่ดี

ตัวบงชี้
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหได 15%
ของพื้นที่สีเขียวตามประกาศ
ผังเมืองรวมของ ทม.บานไผ

ขอมูลฐาน
5%

2. ใหความรูเกี่ยวกับผังเมืองรวม
เมืองบานไผแกประชาชนทุกชุมชน

-

3. ควบคุมและบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองบานไผ
ตามประกาศอยางจริงจัง
4. ปรับปรุงวงเวียนน้ําพุเพื่อจัดเป
Land Mark ของเมือง
5.จัดทําปายถนน , ซอย ใหมีชื่อ
ที่เปนมาตรฐานและจัดทําปาย
ชุมชนใหครบทุกชุมชน

-

เปาหมาย
เจาภาพหลัก (O)
แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
เจาภาพรอง (S)
7%
9%
12%
15% 1.โครงการกอสรางสวนสาธารณะ
กองชาง (O)
ถนนจักรยาน ลูวิ่งออกกําลังกาย
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)
1
1
1
1 1. อบรมใหความรูแกประชาชน
กองชาง (O)
ในชุมชนเกี่ยวกับผังเมืองรวม
เมืองบานไผและศึกษาดูงาน
2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 1. แตงตั้งคณะกรรมการ
กองชาง (O)
ควบคุมและบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองบานไผ
1
1
1
1 1. โครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ
กองชาง (O)
ใหเปนเอกลักษณของเมืองบานไผ
40%
60%
80% 100% 1.โครงการจัดทําและปรับปรุง ปาย กองชาง (O)
ถนน ชื่อซอย และปายชุมชน
ใหเปนมาตรฐานและครบทุกชุมชน
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กลยุทธที่ 1.8 : การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค
1.ระบบการจัดการขยะที่ดี

ตัวบงชี้

1. มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
คัดกรองสุขภาพ
2. มีการรวบรวมและเก็บขนขยะ
ที่มีคุณภาพ
3. มีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
2.มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ได
1. ครัวเรือนมีระบบบอดักไขมัน
มาตรฐาน
บอเกรอะ บอซึม
2. มีระบบรวบรวมน้ําเสีย และ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน
3.ควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ภายใน1. จํานวนแหลงที่กอใหเกิด
เขต เชน ฝุนละออง ควัน
เหตุรําคาญ
กลิ่นเหม็น เสียง

ขอมูลฐาน

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

แนวทางการพัฒนา

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)

26 ชุมชน

2

3

4

5

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย

1 แหง

1

1

1

1

26 ชุมชน

1

2

3

4

2 แหง
4 แหง

-

-

- โครงการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได
กองชาง (0)
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
- โครงการติดตั้งบอดักไขมัน
กองสาธารณสุขฯ (0)
ในสถานประกอบการ รานอาหาร
- โครงการกอสรางระบบรวบรวม
กองชาง (0)
และบําบัดน้ําเสีย
- โครงการควบคุมเหตุรําคาญ กองสาธารณสุขฯ (0)
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

26 ชุมชน
โรงสี 2 แหง 1 แหง
ฟารมหมู 2 แหง
4 แหง
และอื่นๆ

กองสาธารณสุขฯ (0)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน
เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
1. มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี 1. ประชาชนเกิดความพึงพอใ
N/A
80%
85%
90%
95% 1.โครงการติดตามประเมินผลแผน กองวิชาการฯ (O)
ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ ของผูรับบริการ พัฒนาทองถิ่น
ทุกกอง (S)
ในการรับบริการจากเทศบาล
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
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ของบุคลากรทั้งหมด
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
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
เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวประชาชนมีสวนรวมในการ
N/A
50%
50%
50%
50% 1. โครงการจัดทําแผนชุมชน
กองสวัสดิการฯ (O)
ในการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
รอยละของประชาชนที่เขามามีสวนรวม
2.โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง ทุกกอง (S)
บานไผ
3.โครงการประชาพิจารณของ
แตละกอง
4-10
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย

เปาประสงค

ตัวบงชี้

ประชาชนมีความรูดานกฎหมายประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
กฎหมายอื่น ๆ

เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
N/A
10%
20%
30%
40% 1. โครงการทนายอาสา
กองวิชาการฯ (O)
ของจํานวนประชาชนในชุมชนที่เขารับการอบรม
2. โครงการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
3.โครงการอบรมใหความรูความ
เขาใจเจาหนาที่ และประชาชน
ดานประชาคมอาเซียนและ
กฏหมายที่เกี่ยวของ
ขอมูลฐาน

กลยุทธที่ 2.4 สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการทรัพยากรอยางคุมคา
เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
เปาประสงค
ตัวบงชี้
ขอมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ระยะที1่ ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
1.บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม1. บุคลากรไดรับการปลูกฝง
50%
70%
80%
90% 100% 1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สํานักปลัด (O)
ของบุคลากรทั้งหมด
2.โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน
คุณธรรม จริยธรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ขอรองเรียนที่มีในเรื่อง
N/A
0
0
0
0 1. ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
2.บุคลากรมีความตระหนักใน 2.บุคลากรมีจิตสํานึกในการใช
การใชทรัพยากรอยางคุมคา ทรัพยากรและประหยัดพลังงาน
-ปริมาณการประหยัดวัสุด
สิ้นเปลือง
-ปริมาณการใชไฟฟาลดลง

N/A

1.รณรงคการประหยัดพลังงาน
สํานักปลัด (O)
2. ตรวจประเมินการใชพลังงาน
กองคลัง (S)
(ไฟฟา/ประปา/น้ํามันเชื้อเพลิง)
3.รณรงคการประหยัดทรัพยากรที่ใช
เชน วัสดุสิ้นเปลือง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
กลยุทธที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
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)
กองสวัสดิการ (O)
-ขยายบริการใหเขาถึงชุมชน
26
26
26
26 4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เปาประสงค

ตัวบงชี้

กลยุทธที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ
เปาประสงค
1 .มีสถานที่เอื้อตอการใหบริการ
2. สิ่งแวดลอมภายนอกเอื้อตอการ
ใหบริการ

เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
-ความพอเพียงของพื้นที่จอด
80%
90% 100% 100% 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพื้น สํานักปลัด (O)
รถของผูมาขอรับบริการ
การจอดภายในสํานักงานเทศบาล กองชาง (S)
-ความรมรื่นของสถานที่
100% 100% 100% 100% 2.โครงการจัดซื้อชุดมานั่งรอภายใน สํานักปลัด (O)
จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
กองชาง (S)
พรอมจํานวนที่พักนั่งรอเพิ่มขึ้น
-ระบบการจราจรและปาย
100% 100% 100% 100% 3.โครงการปรับปรุงการจราจรในเข กองชาง (O)
บอกสถานที่ติดตอราชการ
เทศบาลพรอมจัดทําปายบอกทาง
แบบ 2 ภาษา
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ตัวบงชี้

กลยุทธที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ
เปาประสงค

ตัวบงชี้

เปาหมาย
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

3.สิ่งแวดลอมภายในเอื้อตอการใหบริกา -มีระบบและวัสดุอุปกรณ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการ
(มีมุมที่นั่งพักรอ , มุมเด็กเลน
จุดบริการน้ําดื่ม , ปายบอก
ขั้นตอนการขอรับบริการและ
จุดใหบริการตางๆ เปนตน)
-รอยละของระบบการรักษา
ความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่
(ติดกลองวงจรปด)
กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนา

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)

จํานวน 1 จํานวน 1 จํานวน 1 จํานวน 1 4.โครงการปรับปรุงขยายอาคารให สํานักปลัด (O)
จุด
จุด
จุด
จุด บริการ (ศูนยบริการรวม)

70%

80%

90%

100% 5.โครงการติดตั้งกลอง CCTV ให สํานักปลัด (O)
ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ของ พท. ที่ ครอบคลุมจุดเสี่ยง
กลองวงจรปด กลองวงจรปด กลองวงจรปด กลองวงจรปด
ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม

เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
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
4-13
เปาประสงค

ตัวบงชี้

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริการประทับใจ
เปาประสงค

เปาหมาย
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
-ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
-สงเสริมความกาวหนา
ในอาชีพ
-ระบบกองทุนเงินกูยืม
ตัวบงชี้

แนวทางการพัฒนา

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)

กลยุทธที่ 3.4 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางทองถิ่น

เจาภาพหลัก (O)
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
เจาภาพรอง (S)
ขอมูลฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
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
เปาประสงค

ตัวบงชี้

4-14

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน
กลยุทธที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1.สงเสริมและพัฒนา
ประชาชนใหมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ/อาเซียน

ตัวบงชี้
1.ประชาชนไดรับการ
ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ขอมูล
ฐาน
N/A

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
1,000 2,000
3,000

แนวทางการพัฒนา

ระยะที่ 4
4,000 1.โครงการอบรมความรูทาง
ภาษาอังกฤษ

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองการศึกษา (O)

2.โครงการเผยแพรความรู
ภาษาอังกฤษทางหอกระจายขาวชุมชน
ื่ 
3.โครงการอบรมความรู
ทาง
2.สงเสริม พัฒนาทักษะ
1.ประชาชนไดรับการ
ฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน ฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน
3.เตรียมความพรอม
1.พัฒนาหลักสูตรสูประชาคม
นักเรียน นักศึกษา สู
อาเซียน
ประชาคมอาเซียน

N/A

4.สงเสริมกลุมอาชีพเสรี
เตรียมพรอมสูอาเซียน

N/A

1.นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ไดรับความรู
เกี่ยวกับอาชีพเสรีสูอาเซียน

N/A

100

200

300

400

ภาษาอังกฤษแกเจาหนาที่ พนักงาน
1.โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อเขาสูตลาด

80%ของ 90%ของ 100%ของ 100%ของ 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวนชั้น จํานวนชั้น จํานวนชั้น จํานวนชั้น สูประชาคมอาเซียน
เรียน

เรียน

เรียน

เรียน

50

100

150

200

กองสวัสดิการฯ (O)
กองการศึกษา (O)

1.โครงการแนะแนว นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา (O)
ประชาชน เกี่ยวกับกลุมอาชีพเสรีใน
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธที่ 4.2 สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ
เปาประสงค
1.ยกระดับคุณภาพสินคา
ชุมชนใหไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้
1.สินคาไดรับรองมาตรฐาน

2.จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา 1.สรางศูนยจําหนายสินคา
ชุมชน
ชุมชนบริเวณริมถนนมิตรภาพ

เปาหมาย
ขอมูล
แนวทางการพัฒนา
ฐาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
N/A 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 1.โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินคาชุมชน
0

ศึกษา
ความ
เปนไปได

ออกแบบ
กอสราง

กอสราง 1
ศูนย

1.โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคา
ชุมชน

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองสวัสดิการ(O)
กองสาธารณสุขฯ
(S)
กองสวัสดิการฯ
(O) กองชาง (S)

กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค
1.พัฒนาถนนสายหลักให
เปน 4 ชองทาง

ตัวบงชี้
1.ขยายถนนสายหลักใหเปน
4 ชองทาง

2. ถนนคสล.

ขอมูล
ฐาน
N/A

พื้นที่
28,500
ตร.ม.

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
1 เสน
2 เสน
3 เสน

8,000
ตร.ม.

12,000
ตร.ม.

เจาภาพหลัก (O)
ระยะที่ 4
เจาภาพรอง (S)
3 เสน 1.โครงการกอสรางถนนแจงสนิท-บรบือ กองชาง (O)
เปน 4 ชองทาง
2.โครงการกอสรางถนนแจงสนิทชนบท เปน 4 ชองทาง
3.โครงการกอสรางถนนประชุมธนสารมนตรี เปน 4 ชองทาง
16,000 28,000 - โครงการกอสรางถนน คสล.
กองชาง (O)
ตร.ม.
ตร.ม. ภายในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนา
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กลยุทธที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
เปาประสงค
1.สงเสริม การใหบริการ
สุขภาพประชากรอาเซียน

ตัวบงชี้
1.ประชากรอาเซียนในเขต
เทศบาลไดรับบริการดาน

ขอมูล
ฐาน
N/A

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

100%
ของ

100%
ของ

100%
ของ

100%
ของ

แนวทางการพัฒนา
1.โครงการใหบริการดานสุขภาพและ
ปองกันโรคติดตอแกประชากรอาเซียน

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)
กองสาธารณสุขฯ (O)

กลยุทธที่ 4.5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
เปาประสงค
1.สงเสริมเมืองคูแฝด

ตัวบงชี้
1.จับคูเชื่อมโยงเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับ
2.กิจกรรมระหวางเมืองคูแฝด

ขอมูล
ฐาน
N/A
N/A

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

1 เมือง

3 เมือง

4 เมือง

2 เมือง

แนวทางการพัฒนา

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)

1.โครงการเมืองคูแฝด

กองวิชาการฯ (O)
กองการศึกษา (S)
1กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 1.โครงการแลกเปลี่ยนครู - นักเรียนกับ กองการศึกษา (O)
เมืองคูแฝด
2.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กองการศึกษา (O)
กองสวัสดิการฯ (O)
3.โครงการแสดงสินคา แลกเปลี่ยน
สินคาตามงานระหวางประเทศตางๆ
4.โครงการสงเสริมการเชื่อมโยงผาน IT กองวิชาการฯ (O)

3.การมีสวนรวมจากภาครัฐ
เอกชน และประชาชน เชน

N/A

2 กิจกรรม 4 กิจกรรม 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 1.โครงการประชุม กรอ.เพื่อหาแนวทาง สํานักปลัดฯ (O)
กิจกรรม ความรวมมือในทุกดาน
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กลยุทธที่ 4.6 การเสริมสรางความมั่นคง
เปาประสงค

ตัวบงชี้

1.สงเสริมการปองกันการ 1.ไมมีผูกระทําผิดทาง
สวมตัว ทางระเบียนราษฎร ทะเบียนราษฎรและบัตร
2.ปองกันและแกไขปญหายา 1.ชุมชนไมยุงเกี่ยวยาเสพติด
เสพติดในชุมชนและโรงเรียน

ขอมูล
ฐาน

เปาหมาย
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

N/A

100%

100%

100%

N/A

26
ชุมชน
26
ชุมชน

N/A

100%

แนวทางการพัฒนา

เจาภาพหลัก (O)
เจาภาพรอง (S)

1.โครงการเฝาระวังไมใหเกิดการ
สํานักปลัดฯ (O)
กระทําผิดทางทะเบียนราษฎรและบัตร
26 ชุมชน 26 ชุมชน 26 ชุมชน 1.โครงการอบรมกลุมเสี่ยงจากยาเสพติด สํานักปลัดฯ (O)
กองสาธารณสุขฯ
และ
และ
และ
กองสาธารณสุขฯ(O)
26 ชุมชน 26 ชุมชน 26 ชุมชน 2.โครงการคนหาและบําบัดผูที่
สํานักปลัดฯ (S)
และ
และ
และ เกี่ยวของยาเสพติด
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