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คํานํา 
 

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดจัดทําขึ้นภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   ซ่ึงไดกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล โดยใหยึดกรอบนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุม
จังหวัด (กลุมจังหวัดรอยแกนมหากาฬ ไดแก รอยเอ็ด,ขอนแกน,มหาสารคาม,กาฬสินธุ)  แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดขอนแกน และอําเภอบานไผ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ มีความ
สอดคลอง และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน ซ่ึงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)  จะเปนแผนพัฒนา
ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล        เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีจะกําหนดแนวทางในการพัฒนา   ในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการ และ
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลในแตละป      ซ่ึงจะประกอบไปดวย แนวทาง
การพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ  และโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจน   และเปนแผนพัฒนาท่ีเกิดจากการมีสวน
รวมของประชาชน    ประชาคมทองถ่ิน   ประธานชุมชนทุกชุมชน     หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ประชาชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ท่ีไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล     
จนทําใหแผนสามปสําเร็จลงไดดวยด ี
 

 คณะผูบริหารเทศบาลหวังเปนอยางยิ่งวา  โครงการตาง ๆ   ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป   จะสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอน    และความตองการของประชาชนได        และจะทําใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนา   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตอไป   คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของเทศบาลฯ  
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 
 
 
                                                                                        คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 
 
 
 
 
 



           
สวนท่ี  1 

บทนํา 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

                  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทาง
การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป      
กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไป
จัดทํางบประมาณ  เพ่ือให  กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน 
 แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 
วิสัยทัศนทองถิ่น 

 

 
            จุดมุงหมายการพัฒนา    จุดมุงหมายการพัฒนา           จุดมุงหมายการพัฒนา 
 
   
 

        ยุทธศาสตร                      ยุทธศาสตร                  ยุทธศาสตร             ยุทธศาสตร 
 
     
 

แนวทางการพัฒนา             แนวทางการพัฒนา              แนวทางการพัฒนา  
 
 
 

       โครงการ        โครงการ        โครงการ 
 

    - กิจกรรมท่ี 1    - กิจกรรมท่ี 1    - กิจกรรมท่ี 1 
    - กิจกรรมท่ี 2    - กิจกรรมท่ี 2    - กิจกรรมท่ี 2 
    - กิจกรรมท่ี 3         - กิจกรรมท่ี 3 
    - กิจกรรมท่ี 4  
 
 



            1-2 
              “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
              ดังนั้น   โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ 
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป    ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ     
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา   
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี ้
1. เปนเอกสารท่ีแสดงถึงปญหาและความตองการของประชาชนสูการพัฒนา 
2. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
4. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
5. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณราย 
       จายประจําป 

 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารจัดการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยท่ัวไปประกอบดวย 
     เงิน    ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง    และแหลงงบประมาณ
ภายนอก    รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
                 คน    ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
ระดับ  ซ่ึงจะมีความแตกตางหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขงวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินซ่ึงจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
  



          1-3 
   วัสดุอุปกรณ   หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชใน

การบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ  ใหมีความทันสมัยเพ่ือ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

   การบริหารจัดการ      เปนส่ิงท่ีจะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลปท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

 
แผนภาพที่  3  วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาสามป 

 
พศ.  25……..                                                                   ป  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2550 – 2554) 
1) เตรียมการจัดทําแผน 
2)    ใชบังคับ 

            

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2555 – 2559) 
3)     เตรียมการจัดทําแผน 
4)     ใชบังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป 
1) 2548 – 2550 
2) 2549 – 2551 
3) 2550 – 2552 
4) 2551 – 2553 
5) 2552 – 2554 
6) 2553 – 2555 
7) 2554 – 2556 
8) 2555 – 2557 
9) 2556 – 2558 
10) 2557 – 2559 
                       ฯลฯ 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป 
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           1-4 
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  7  ขั้นตอน   ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป  พ.ศ 2554 ถึง 2556   ผาน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาคมทองถ่ิน 
 

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ 

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ  กรม กลุมจังหวัด จังหวัด/อําเภอ แผนชุมชนและ
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชา 
คมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก  
ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปน
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปตอไปแตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา  จากยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม        ซ่ึงในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมท้ัง
กําหนด โครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบาง 
ท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบใน
การพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการดังนี ้
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                            (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา เชนใน 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”  ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว”  ซ่ึงไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม”  โดยไดกําหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานท่ีประวัติศาสตร
และโบราณสถาน”  หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจาก  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตรกัน  แตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการ
นําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว  ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลาการ
ดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
                           (2)ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกนิขีดความสามารถในการดําเนิน 
การของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม        เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา 
สามปไดอยางเหมาะสม    และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป  ในชวง
ถัดไปดวย  เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใช
เวลาตอเนื่องนานกวาสามป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย   ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปได    เชน    โครงการจัดการขยะมูลฝอย    อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ท่ีตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  ดังนี ้
 

ปงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
2551 2552 2553 2554 2555 

โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
1) การศึกษาความเปนไปได 
2) การจัดซื้อท่ีดิน 
3) การกอสรางสถานีขนถาย 
4) การกอสรางสถานท่ีกําจัดขยะ 
5) การซื้อเครื่องจักรกลหลัก 
6) การซื้อรถบรรทุกขยะ 
7) การซื้อถังขยะ 
8) การวาจางเอกชนดําเนินการเก็บ  ขนขยะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณา 
กําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
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 งบประมาณรายรับ  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน 

เรื่องนั้น ๆเม่ือพิจารณาดานตาง ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  อยางนอยสาม
ประเภท  คือ 

 โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถท้ังทาง 
ดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 

 โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ        เพ่ือใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  

 โครงการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน     ท้ังราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค   
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการท่ี
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้  รวมถึงโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 
 

ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน        ดําเนินการ 

สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานท่ัวไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  
               2.   การวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย  4   กิจกรรมหลัก  คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป  1-7 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม   ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอท่ีประชุมซ่ึง 
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประเมินผลการ 
 
 



1-7 
พัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)      
 2.    การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ใหท่ีประชุมตามขอ  1  รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตร
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนใน
หวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผน 
พัฒนาสามปก็ได ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา   แตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได     แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจดุมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนา
ทองถ่ิน ( และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป ) 

3.   การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการเพ่ือ 
บรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังส้ิน แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กัน ท่ีประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ี   ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ  
จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการ
ปฏิบัต ิ

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา  
ดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัด 
ลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
 

ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
        หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว         ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุ 

ประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
บางครั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตขั้นการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
             

                    ในขั้นตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ีประชุม
จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ 
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(1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการ         เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี 

กําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/ กิจกรรมท่ีครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  หรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณา
ท้ังภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงานและในดานของ 
ผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(3) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจําเปนเรงดวน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
 

ขั้นตอนที่   5   การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ขั้นตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
1. จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  รวมไปถึงการรับทราบปญหาความตองการแลว
นําไปเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหสามารถพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ินตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวตอไป 
 2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมี      
เคาโครง   ประกอบดวย   6  สวน   ดังนี ้
            สวนท่ี  1   บทนํา 
            สวนท่ี  2   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            สวนท่ี  3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
            สวนท่ี  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
            สวนท่ี  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
            สวนท่ี  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและตดิตามประเมินผล 
            

3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

      คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน 
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน       คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประกาศ
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

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

 



 
 

สวนท่ี 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญ 

ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองบานไผ 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เม่ือวันท่ี  
24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยท่ี
ขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
ปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงขึ้น  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรท่ีดีขึ้น  ทําใหประชาชนมีความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ  ขึ้น  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ท่ีจะดําเนินการปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบของเทศบาลได 
  ดังนั้น   อําเภอบานไผ   โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์       นายอําเภอบานไผ       ในขณะนั้นได
ดําเนินการรวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว  
รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผขึ้นเปนเทศบาล ซ่ึงตอมา
เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบล
บานไผ”  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี  98  ตอนท่ี  
101  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2524   และเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปน
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546   ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล  รวม  16.20  
ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบานไผ   แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล  
ซ่ึงมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก  ตอมา  เม่ือวันท่ี  20 
พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบาน
ไผหลังใหม  โดยนายบุญชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  บนพ้ืนท่ีดินเนื้อท่ี  10 ไร -  งาน  35  
ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากท่ีวาการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  ซ่ึงไดใชเปน
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
ก. ที่ตั้งขนาดพ้ืนที่ 

เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูท่ีคาพิกัดระบบ  UTM  ประมาณ  
253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลใน
เมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาลเมืองบาน
ไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบขึ้นดวยพ้ืนท่ีในเขตการปกครอง 
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 ของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคนเหนือมีพ้ืนท่ี 1.20 
ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพ้ืนท่ีเขตการปกครองของ
เทศบาลเมืองบานไผ 

 
ลําดับที ่ ตําบล พ้ืนที่ (ตร.กม.) รอยละ 

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

รวม 17.60 100 
  ท่ีมา : ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546  และ
แผนท่ีแสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 
 

เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน  29,443 คน แยกเปน ชาย 14,246 คน ,
หญิง 15,197 คน  จํานวนครัวเรือน 10,979 ครัวเรือน  (ณ  เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2554) ประกอบดวยชุมชนตาง 
ๆ  จํานวน  26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 1.64 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 9.32  
ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 2 มีพ้ืนท่ี 1.57  ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 
8.92  ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนตลาด  1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพ้ืนท่ี  0.13  ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ  
0.74  ของชุมชนท้ังหมด  ดังรายละเอียดตาม 
ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ลําดับ ชื่อชุมชน พ้ืนที่ (ตร.กม.) รอยละ 
1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 
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ลําดับ ชื่อชุมชน พ้ืนที่ (ตร.กม.) รอยละ 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบส่ี 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาลย 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมูส่ีพัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธ์ิสวรรค 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

 

รวม 17.6 100 
 

ท่ีมา : ผลจากการสํารวจเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
 

  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนท่ีเนินสูง  ดาน
ทิศใตเปนท่ีราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจิก  ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  
แหลงเก็บกักน้ําประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาวัว  เปนอางเก็บน้ําซ่ึงกรมชลประทานสรางขึ้น  ตั้งอยูหาง
จากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร      และอางเก็บน้ําบานนาโพธ์ิเปนอางเก็บน้ําท่ีกรม 
ชลประทานสรางขึ้นเชนกัน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร  และ
อางเก็บน้ํา  “แกงละวา”  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ซ่ึงการ
ประปาสวนภูมิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ
สําหรับท่ีจะทําไร  ทํานา  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชย  
บานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแหง  เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพ่ือ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เปนตน 
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ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี ้

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

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางดาน 

ทิศตะวันออก   และดานทิศเหนือ    จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี    มีแมน้ําชีไหลผานเปน 
ลําน้ําแบงเขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150 – 
300 เมตร  แผนดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนทุงหญา
และปาโปงแบบปาไมผลัดใบ 

 1.3  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน    เริ่มประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ   ไปจนถึงเดือน  พฤษภาคม    ภูมิอากาศ 

แหงแลงมาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉล่ีย  29.9  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือน  พฤษภาคม  หรือตนเดือน มิถุนายน  ไปส้ินสุดเดือน ตุลาคม  
ฝนท่ีตกมากในพ้ืนท่ีนี้สวนใหญไดรบัอิทธิพลจากพายุดีเปรสช่ัน  ซ่ึงเคล่ือนมาจากทะเลจีนใตทางอาวตังเกี๋ย
ผานเวียดนามเขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปส้ินสุดเดือนกุมภาพันธ  โดยอุณหภูมิเฉล่ียของเดือน
ท่ีหนาวมากท่ีสุด  คือเดือน ธันวาคม  เฉล่ีย  22.6  องศาเซลเซียส 

 

 1. ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 
          1.1   การบริหาร   

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

องคกรเทศบาล   ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร    ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   2496  แกไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผูบริหารทองถ่ินชุดปจจุบัน  ซ่ึงมี
การเลือกตั้งฯ เม่ือวันท่ี 22 พ.ย. 2552  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  3   คน  ท่ี
ปรึกษานายกฯ 2  คน  และเลขานุการนายกฯ   1  คน  ทําหนาท่ีควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 
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          1. นายลิขิต                      กสิกิจวรกุล                 นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
                           2. นายประเสริฐ              พงษธีรมิตร                 รองนายกเทศมนตรีฯ 
                           3. นายอาทิตย                 ฉัตรชัยพลรัตน             รองนายกเทศมนตรีฯ 
 4. นายนพดล                 โฆษิตวัฒนาพานิชย     รองนายกเทศมนตรีฯ 
 5. นายสุทธิศักดิ์              อ้ึงตรงจิตร                   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                           6. นายสุกิจ                  เรืองชยจตุพร              ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                           7. นายโดม                  เนตรสมจิตร                เลขานุการนายกฯ 

 

                   สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ   มีจํานวน
สมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
 

1 นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ประธานสภาเทศบาล 
2 นายนิวัตน ปล่ังศิร ิ รองประธานฯ 
3 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาฯเขต 1 
4 นายสงศักดิ ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาฯเขต 1 
5 นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาฯเขต 1 
6 นายชานล ธนระพีโชต ิ สมาชิกสภาฯเขต 1 
7 นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาฯเขต 1 
8 นายภาคภูมิ   ศรีอุน สมาชิกสภาฯเขต 2 
9 นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาฯเขต 2 
10 นายกําพล ขันขวา สมาชิกสภาฯเขต 2 
11 นายประเสริฐ เอราวัณ สมาชิกสภาฯเขต 2 
12 นายสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาฯเขต 2 
13 นายดุษฎีวิจิตร เอนลุน สมาชิกสภาฯเขต 3 
14 นางจงจิตร แซเหีย สมาชิกสภาฯเขต 3 
15 นางสาวจิรวด ี เจริญศิลป สมาชิกสภาฯเขต 3 
16 นายประสิทธ สันคํา สมาชิกสภาฯเขต 3 
17 นายบุญเหลือ เล่ืองลือ สมาชิกสภาฯเขต 3 
18 นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาฯเขต 3 
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          1.2  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังนี ้
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลังท้ังหมด  306  คน เปนพนักงานเทศบาล  73  คน  ลูกจางประจํา  60  คน  พนักงานจางตามภารกิจ 
64  คน  พนักงานจางท่ัวไป  72  คน  พนักงานครูเทศบาล  35  คน  ลูกจางประจําของโรงเรียนเทศบาล -  คน  
และเจาหนาท่ีสถานธนานุบาล  5  คน (ขอมูล ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2554) 
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โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลบานไผ 
 
                                                                         ปลัดเทศบาล 
                                                                 นักบริหารงานเทศบาล  8 
 
 

                                                                                                                                                     หนวยงานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                              เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  3-5/6/7 
 
 
                                                  รองปลัดเทศบาล                                             รองปลัดเทศบาล 
                                             นักบริหารงานเทศบาล  7                              นักบริหารงานเทศบาล  7 
 
 
 
  สํานักปลัดเทศบาล                             กองชาง                  กองการศึกษา     กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานท่ัวไป 8              นักบริหารงานชาง  8                    นักบริหารการศึกษา  8           นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 
-  ฝายปกครอง    7                  -  ฝายแบบแผนและกอสราง                   -  ฝายแผนงานและโครงการ                 -  ฝายพัฒนาชุมชน   6 
-  งานการเจาหนาที ่                  -  ฝายการโยธา  7          -  ฝายบริหารการศึกษา  6                      -  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานปองกันและบรรเทา            -  ฝายชางสุขาภิบาล  7                            -  ฝายสงเสริมการศึกษา                        -  งานธุรการ 
    สาธารณภัย                  -  งานธุรการ                                               ศาสนา  และวัฒนธรรม  7 
-  งานธุรการ            -  โรงเรียนเทศบาล 
-  งานทะเบียนฯ            -  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานเทศกิจ             

  
 
                            กองคลัง                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        กองวิชาการและแผนงาน 
                      นักบริหารงานคลัง   8    นักบริหารงานสาธารณสุข  8                       นักบริหารงานท่ัวไป  7 
         -  ฝายบริหารงานคลัง  7                  -  ฝายบริหารงานสาธารณสุข   6                     -  ฝายแผนงานและงบประมาณ  6 
         -  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย                  -  ฝายบริการสาธารณสุข   7                                 -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                 -  งานธุรการ                                                        -  งานบริการและเผยแพรวิชาการ        
         -  งานธุรการ                           -  งานบริการขอมูลขาวสาร 
                                                                                                                                                                     -  งานนิติการ 
                                                                                                                                                                     -  งานธุรการ 
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1.3  การศึกษา 

   เทศบาลเมืองบานไผมีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน รวม   19   แหง แยกเปน  
 -   ระดับกอนวัยเรียน    5 แหง 
 -   ระดับประถมศึกษา  13 แหง 
   -   ระดับมัธยมศึกษา    1 แหง 
 

1.4    การศาสนา 
  สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา  รวม  13 แหง  แยกเปน วัด  11  แหง  โบสถคริสต  1 แหง 
และมัสยิดส   1  แหง 
 

1.5 การสาธารณูปการ 
 

  ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีจํานวน   197  สาย   แยกเปน 
   -  ถนนลาดยาง     46  สาย  
   -  ถนนคอนกรีต   110 สาย 

-  ถนนลูกรัง     41 สาย 
  

1.6   การจัดการศึกษา   เทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา จึงสงเสริมการ
บริการท้ัง  3  แบบ  ดังนี ้

 
1.6.1   การศึกษาในระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการจัดใหมีสถานศึกษาในระดับ

ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับกอนวัยเรียนครอบคลุมท้ังเทศบาล 
จํานวน   3  ศูนย  คือ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  บานเกิ้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3   ชุมชนโนนสวาง   โรงเรียนเทศบาล มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมปท่ี 3  และปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน  
สถานท่ีตั้งอยูบริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหเด็ก
มีความพรอมในการพัฒนาการศึกษาอยางไดมาตรฐาน 
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จํานวนนักเรียนที่สังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

จํานวนนักเรียน  ( คน ) 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนเทศบาล 377 344 721 380 333 713 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ฯ 118 96 214 93 167 260 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง 42 38 80 49 41 90 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาล 74 56 130 64 76 140 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โนน 38 50 88 40 55 95 

รวม 649 584 1,233 626 672 1,298 
 

ที่มา  :   กองการศึกษาเทศบาลเมืองบานไผ    พ.ศ.  2554  
 
1.6.2  การศึกษานอกระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมการสรางอาชีพใหแกประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางอาชีพ  สรางรายได    โดยจัดฝกอาชีพประเภทตาง ๆ  
เชน    ใหความรูทางดานชางฝมือแรงงาน รวมกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแกน โดยมีการ
จัดตั้งศูนยท่ีชุมชนหนองลุมพุก  ฝกสอนการนวดแผนไทย  รวมกับศูนยรัตนาภาจังหวัดขอนแกน ฝกสอน
ดอกไมประดิษฐท่ีชุมชนสุมนามัย   รวมไปถึงการปลูกเห็ด  เปนตน  
                          1.6.3 การศึกษาตามอัธยาศัย    เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามความสมัครใจ ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส สังคมและส่ิงแวดลอมของแตละ
บุคคล  เชน  ใหบริการหองสมุดประชาชน   ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน  ท่ีอานหนังสือประจําชุมชน  เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร  ทันขาว  ทันเหตุการณ 
 
การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ    หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ        ไดจัดตั้งขึ้นมาเม่ือป 
พ.ศ. 2546  โดยอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   ตั้งอยู  ณ  บริเวณช้ันลางอาคารสภาวฒันธรรมอําเภอ
บานไผ  เปดใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป   นักเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหมีหนังสือ   วารสาร   บทความ  เอกสารทางดานวิชาการ  ทางการบริหารดาน 
        ตาง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 
1.2 เพ่ือใหเปนแหลงศึกษา  หาความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของทางราชการและขาราชการ  

พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยท่ัวไป  นักเรียน  นักศึกษา 
1.3 เพ่ือเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. 2540  และเปนศูนย 

ขอมูลของเทศบาลตอไป 



2-10 
                           เปดใหบริการ  ทุกวัน  ตั้งแตเวลา  08.30  น  -  16.30  น.  และเปนโครงการตอเนื่องในการท่ี
จะพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 

 2. การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุขเปน
สถานท่ีบริการท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงเปนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจํา
บานและยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิด
และจายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคมุสัตวท่ีเปนพาหนะนํา
โรคมาสูคนเชน  สุนัขบา  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เปนตน  

 

3.  การจัดการขยะมูลฝอย    ปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  20  ตัน/
วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลท้ัง    10   แหง ในเขตอําเภอบานไผ  ท่ีนํามากําจัดอีก
ประมาณ  20 ตัน/วัน  ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีจะตองกําจัดท้ังส้ิน  35   ตัน/วัน 
                      เทศบาลฯมี  รถเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน  9  คัน  ประกอบดวย  รถขนขยะแบบอัดทาย จํานวน  
5  คัน   แบบเปดขางเททาย   จํานวน 1  คัน  และแบบเปดปดอัพ  จํานวน  1  คัน  รถขอเกีย่ว  1  คัน        
         รถท่ีใชในการปฏิบัตกิําจัดขยะมูลฝอย  มีจํานวน  4  คัน  ประกอบดวย  รถแทรกเตอร  1  คัน  รถ
แมคโฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกน้ํา  1  คัน  และเครื่องคัดแยกขยะ  1   เครื่อง 
 

4.  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
      ก.  การระบายน้ํา   เขตเทศบาลเมืองบานไผจัดสรางทอและรางระบายน้ํา  เพ่ือชวยในระบบการ
ระบายน้ําภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพ่ือลดการทวมขังของน้ําเม่ือเวลาฝนตก  
โดยท่ีถนนเจนจบทิศมีทอระบายน้ํายาวท่ีสุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมาคือถนน
สุขาภิบาล  2  ความยาวของทอระบายน้ําในถนนนี้ยาว  3,070.97  เมตร   

      ข.  ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  5  ลานบาท  
ซ่ึงไดดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวางการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทย ฯ ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตามผลการศึกษาและออกแบบ 
 5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มีพนักงานดับเพลิงจํานวน  19  นาย  แบงเปน
พนักงานสามัญ  4  นาย  ลูกจางประจํา  8  นาย  ลูกจางตามภารกิจ  8  นาย  และมีรถยนตดับเพลิง  3  คัน  มี
รถยนตกูภัยเคล่ือนท่ีเร็ว  2  คัน  มีรถยนตบรรทุกน้ํา  4  คัน  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม 3 เครื่อง 
เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุส่ือสารแมขาย  3  เครื่อง วิทยุส่ือสารมือถือ 50 เครื่อง  น้ํายาดับเพลิงเคมี  
100  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ  2  ชุด  หนากากกันควันพิษ  8  ชุด   เครื่องดับเพลิง 
 6. ศูนยบริการประชาชน    เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดตั้งศูนยบริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบอนุญาติ
ตางๆและ การรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนท่ัวไป  การบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ 
ซ่ึงสถานท่ีตั้งของศูนยบริการเทศบาลฯไดจัดตั้งไวใหบริการบริเวณ ช้ันลางของอาคารสํานักงานเทศบาลฯ  
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ชนิดคารบอนไดออกไซดเหลวระเหยแบบสะสมความดัน  5  เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิด บี ซี เอฟ  จํานวน  4  
เครื่อง   และมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครในโครงการการปองกันภัยฝายพลเรือนจํานวน  335  คน 

 

 7.  โรงฆาสัตว   ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ     ฆาโคและสุกร     การกําจัด 
น้ําเสีย  เปนแบบบอผ่ึง    ซ่ึงเปนโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานและมีความพรอมในการใหบริการประชาชน 
 

 8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบริเวณอาคารพาณิชย
หนาตลาดเทศบาล  4    
             9.  บริการอินเตอรเน็ตฟรี    เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการตามโครงการอินเตอรเน็ต  1  
ตําบล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการอินเตอรเน็ตฟรีแกประชาชนโดยท่ัวไป  นักเรียน  นักศึกษา  และผูท่ีมี
ความตองการ    สนใจท่ีจะใชอินเตอรเน็ต     เพ่ือหาความรู     ศึกษาหาความรู     ขอมูลดานตาง ๆ     บนระบบ
อินเตอรเน็ต  โดยเปดใหบริการฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ  ศูนยบริการรวม
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 
สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 

รายการหมวด/ประเภท 
รายรับจริง 

ป  2551 
รายรับจริง 

ป  2552 
รายรับจริง 

ป  2553 
1. หมวดภาษีอากร  (รวม)  5,900,698.10 5,961,287.18 6,543,978.45 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 4,341,401.00 4,395,386.13 4,721,723.00 
 ภาษีบํารุงทองท่ี 257,602.10 251,463.05 269,031.45 
 ภาษีปาย 1,240,271.00 1,265,274.00 1,503,515.00 
 อากรฆาสัตว 61,424.00 49,164.00 49,709.00 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 2,590,385.03 3,317,865.17 2,669,235.65 
 คาธรรมเนียมควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 102,267.00 81,651.00 82,456.00 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 7,260.45 7,974.37 6,984.20 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 20.00 170.00 538.95 
 คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 16,848.98 14,524.20 39,768.30 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1,703,374.00 1,800,275.00 1,698,643.20 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 20,170.00 22,760.00 26,460.00 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 47,940.00 180,020.00 59,340.00 
 คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก 119,525.00 106,450.00 65,400.00 
 คารรมเนียมอื่นๆ - 48,900.00 - 
 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ(บัตร) 16,080.00 29,690.00 20,190.00 
 คาปรับผิดสัญญา 

 
 
 

100,291.60 560,430.60 166,840.00 



  
รายการหมวด/ประเภท 

รายรับจริง 
ป  2551 

รายรับจริง 
ป  2552 

รายรับจริง 
ป  2553 

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข 391,402.00 391,590.00 417,180.00 
 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,520.00 1,960.00 2,460.00 
 ใบอนุญาติการโฆษณาโดยใชเสียง 7,116.00 6,340.00 6,175.00 
            คาธรรมเนียมขนถายสิ่งปฏิกูล 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 คาธรรมเนียมการแพทย 6,570.00 15,130.00 6,220.00 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 1,582,430.26 1,351,739.87 1,057,851.11 
 คาเชาท่ีดิน - - - 
 คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี 481,300.00 488,700.00 826,840.00 
 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 918,169.52 722,876.93 196,617.16 
 เงินปนผลตางๆ 182,960.74 140,162.94 - 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม) 223,180.53 408,088.62 606,437.26 
 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 223,180.53 408,088.62 606,437.26 
 รายไดจากการพาณิชยอื่น - - - 
 คาดอกเบ้ียเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล - - - 
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด(รวม) 560,518.58 1,808,006.85 773,174.10 
 คาขายแบบแปลน 387,900.00 885,00.00 360,600.00 
 คาเขียนแบบแปลน - - - 
 คาจําหนายแบบพิมพิ์และคํารอง 20,819.00 21,238.00 31,247.00 
 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 128,819.58 901,768.85 381,327.10 
 คาวัคซีน 22,980.00 - - 
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงให อปท. (รวม) 60,666,704.69 59,442,127.21 80,447,823.47 
 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน - - - 
 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,283,239.18 45,102,806.70 66,342.66 
 ภาษีสุรา 3,599,710.78 3,838,819.46 4,279,037.27 
 ภาษีสรรพสามิต 6,949,295.10 7,528,284.31 11,589,184.85 
 คาภาคปโตเลี่ยม 667,730.58 713,573.97 594,045.92 
 คาภาคหลวงแร 46,522.05 92,327.77 172,346.88 
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 4,120,207.00 2,166,315.00 4,155,685.00 
7. หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. (รวม) 53,927,794.28 50,657,423.15 30,419,642.00 
 เงินอุดหนุนเพื่อบูรณทองถิ่นและกิจการอื่นท่ัวไป 53,927,794.28 33,628,287.00 30,419,642.00 
 เงินอุดหนุนกรณีตางๆท่ีตองนํามาต้ังงบประมาณ - 17,029,136.15 - 
 รวมรายรับทั้งส้ิน 125,451,711.47 122,946,538.05 185,390,129.24 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นใน  4 ป  ที่ผานมา 

แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการทั้งหมด สาขาการพัฒนา 

ป 2550 ป  2551 ป 2552 
การแกไขปญหาความยากจน 12 14 21 
การพัฒนาเมืองนาอยู 65 45 35 
การพัฒนาทุนมนุษย 54 52 51 
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 105 93 115 
                         รวม 236 204 222 

 
 

สาขาการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 
ป 2553 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 
ป 2554 

การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 16 10 
การพัฒนาโครงสรางพ่ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมท่ีด ี 74 76 
การพัฒนาทุนมนุษย 44 54 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทุกระบบ 36 32 
การแกไขปญหาความยากจน               17 16 
การพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 28 16 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 57 70 

รวม 272 274 
 
 

***************************** 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
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สวนท่ี 3 

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ในปที่ผานมา 

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาในป 2554 ท่ีผานมาเทศบาลเมืองบานไผ ไดนํา
แผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

 องคประกอบ  ประกอบดวย  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
การประเมินประสิทธิผล  ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ  โดยจําแนกตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาโดย
นําเสนอ  ดังนี ้

 การประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ป 2554  ท่ีผานมา  เปนการประเมินผลและสรุปผล
การพัฒนาในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี ้

 3.1 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดังนี ้
       เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินกับคิดเปน
รอยละและงบประมาณตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา  รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2554  ที่ดําเนินการ                                                                                                                                                             

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

และ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
รอยละ 

(%) 

จํานวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา 
(บาท) 

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

 
รอยละ 

(%) 

1. การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริม 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

10 9 90.00 570,000 24,5000 42.99 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนา
เมืองใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมท่ีด ี

76 51 76.00 165,223,745 12,657,600 7.66 

3. การพัฒนาทุนมนุษย 54 36 66.67 26,492,660 17,830,780 67.31 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลใหไดมาตรฐานทุกระดับ 

32 14 43.75 11,385,625 2,120,000 18.62 

5. การแกไขปญหาความยากจน 16 13 81.25 8,732,800 13,248,000 151.71 
6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 16 11 68.75 2,316,000 565,000 24.40 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 70 40 57.15 25,973,100 3,649,900 14.06 

รวม 274 174 63.51 240,693,930 50,316,280 20.91 
 

3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 
                   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/
โครงการของเทศบาลเมืองบานไผ   มองวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของ
ประชาชน     บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปน
ภาพรวมของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
        แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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                             สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได

ดําเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตรการความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
เพ่ือ ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา  ตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆรวมท้ัง สงเสริม 
สนับสนุนการดํารงชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  10 โครงการ  
ดําเนินการ  9 โครงการ  คิดเปนรอยละ  90 .00 ของโครงการท้ังหมด   
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมท่ีด ี
 แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานครอบคลุม
ท่ัวถึงและการจัดทําผังเมือง  อยางเหมาะสม 
 2.เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในทรัพยของประชาชนในทองถ่ิน 

  3. รณรงคการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                         สรุปผลการพัฒนา   การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมี
ส่ิงแวดลอมท่ีด ี เพ่ือแกไขปญหาความตองการของประชาชนในดาน  ความเดือดรอน โครงสรางพ้ืนฐาน  
เพ่ือ ปรับปรุงบานเมืองใหเปนเมืองนาอยู รวมท้ังการสัญจรไปมา  การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดมาตรฐาน อยางท่ัวถึง    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มี
ความเปนอยูแบบสงบ  สังคมอยูอยางสุขกาย สบายใจ   โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  76  
โครงการ  ดําเนินการ  51  โครงการ  คิดเปนรอยละ  76.00  ของโครงการท้ังหมด    
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาทุนมนุษย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับการศึกษา  ความรู และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการ
เปนสังคม แหงการเรียนรู 
  2. เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการพัฒนาการใหบริการ
ทางสาธารณสุข 
  3. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                         สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน  ยุทธศาสตร การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือแกไขปญหา  ความรู การศึกษา  รวมท้ัง
เทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือกาวสูสังคม แหงการเรียนรูตางๆ  และท่ีขาดเสียไมได ท่ีตองดูแล และพัฒนาไป
พรอมๆกันก็ คือสุขภาพอนามัย  ในทุกกลุม อายุ ทุกชวงวัย  และสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  วัฒนธรรม  
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ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีในชุมชนนั้นๆ  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 54 โครงการ 
ดําเนินการ 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67  ของโครงการท้ังหมด  
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย 
  2. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
                           สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุก
ระบบเพ่ือสงเสริม การศึกษา  การเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน   พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา  
ชวยเหลือ ดุแลแด็กท่ีดอยโอกาสทางการเรียน  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 32 โครงการ 
ดําเนินการ 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.75 ของโครงการท้ังหมด   ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมเทาท่ีควร 
5. ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและสงเสริม อาชีพ และรายได 
  2. พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกผูยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล 
                        สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน . ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน  เพ่ือ แกปญหาความยากจน  พัฒนา
สงเสริมอาชีพ และรายได ของประชาชน  ชวยเหลือ คุมครองทางสังคมแกผูท่ีมีฐานะยากจน  ผูดอยโอกาส  
โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 16 โครงการ ดําเนินการ 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.25 ของ
โครงการท้ังหมด    
6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว และ
ครบวงจร 
  2. พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
                       สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ พัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริหาร แกประชาชนผูมาใชบริการครบวงจร  สะดวก  รวดเร็ว ประทับใจ รวมท้ัง  
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พัฒนาระบบ ขอมูลขาวสาร ท่ีสงไปยังประชาชนทันสมัย  และท่ัวถึง  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน
จํานวน 16 โครงการ ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.75 ของโครงการท้ังหมด     
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                         สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน  ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานเทศบาลเมืองบานไผ การ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 70 โครงการ ดําเนินการ 40 
โครงการ คิดเปนรอยละ 57.15 ของโครงการท้ังหมด  
   

 
********************** 
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สวนท่ี 4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

1.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
       เทศบาลเมืองบานไผ จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน   ยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาเทศบาลฯดังนี ้

1.1  วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ 
       “  ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน   เมืองนาอยู   แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ” 
           1.2  พันธกิจ  ( MISSION ) 

1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพ่ึงตนเองได 
4. เปนศูนยกลางการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  พรอมสรางอาชีพและความเขมแข็งใหกับ

เศรษฐกิจชุมชน   
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           1.3 วัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น  (Objective)   
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุม 
2. สรางความเขมแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีพอเพียง 

ความยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุก

ระดับ และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชน
เพ่ิมขึ้น                                                                                               
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4. ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และสถานท่ีออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ      สงเสริม 

ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถ่ิน  
6. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  และหางไกล

ยาเสพติด 
              7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น           
          1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  เทศบาลเมืองบานไผ 
        เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีประชุมประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนารวมท้ัง
กิจกรรม โครงการท่ีเปนความตองการ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน โดยไดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาดังตอไปนี ้
        1.5  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   
              ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
             ยทุธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมท่ีด ี
             ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย 
             ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 
             ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน 
             ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
             ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

       1.6  แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
           1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน 
               การดําเนินงาน 
               1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  
               มีส่ิงแวดลอมที่ด ี
               2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน  ครอบคลุม 
                     ท่ัวถึงและการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 
               2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย                                            
                     และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  
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                  2.3 รณรงคการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
                  2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
           3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    

3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปน
สังคม  แหงการเรียนรู 

3.2   เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 
                 3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
            4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 
                มาตรฐาน ในทุกระบบ 
                4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุม 
                     ทุกชวงวัย    
               4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
             5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 
             6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
               6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
               6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
             7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค 
                      ประชาชน 

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ                                
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
2.  นโยบายผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตามขอบขายภารกิจหนาท่ีท่ีได
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เปนการแถลง
นโยบายตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพ่ือใหทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของคณะผูบริหาร
ในการสนอง ตอบตอปญหาความตองการของประชาชน และเพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผทุกคน ซ่ึงไดกําหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังนี ้
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2.1 นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1. สงเสริมพัฒนาลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยนอย  ลําหวยยาง  ใหสามรถใชประโยชน
สาธารณะได  พรอมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนท้ังสองฝงของลําหวย และทําฝายกักเก็บน้ําไวใชตลอดท้ังป  
  2.  กําหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ท้ังถนนตามความจําเปน
เรงดวน  ทางระบายน้ํา  ทางเดินเทา  ไฟฟาแสงสวางตามถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ใหไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการของชุมชน และตอเนื่องกับโครงการท่ีดําเนินการไวแลว 
 2.2   นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
  เพ่ือใหสภาพแวดลอมของเมืองเปนชุมชนนาอยู ปลอดภัยจากมลภาวะ ภายใตระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  นโยบายดานนี้ จึงมีความสําคัญท่ีจะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดาน
ตางๆ ไดแก 
  1.  พัฒนาสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกับการ
สนับสนุนการ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ดวยกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอน 
  2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการสงเสริมการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ัง สนับสนุน สงเสริม เพ่ิมศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย  
และลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  3. รณรงครักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน และสถานท่ีตางๆ 
ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
 2.3   นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  1.  สงเสริมและพัฒนาศูนยจําหนายผลิตภัณฑ พรอมสรางแบรนด (สัญลักษณ) สินคาของ
ชุมชน ใหเกิดอาชีพพัฒนารายไดและแกไข ปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซ้ือ ตามนโยบายของรัฐบาล เปน
ศูนยกลางจําหนายสินคา อุปโภค บริโภคระดับอําเภอ และใหมีการจัดระบบการจัดการตลาดท่ีดี มีคุณภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเพ่ือเปนแหลงกูยืมดอกเบ้ียต่ํา 
ใหประชนท่ัวไปไดรับความสะดวก และมีสภาพคลองในดานการเงินในระดับท่ีพอเพียงแกการแกไขปญหา 
และสภาพคลองทางเศรษฐกิจ ระดับรากหญา 
 2.4   นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
 ดานการศึกษา 
  1. สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู ดานไอที และภาษาใหกับเด็ก เยาวชนและผูสนใจ 
  2. สงเสริม  สนับสนุน ใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง และจริงจัง เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนหางไกลจาดยาเสพติดทุกรูปแบบ ท้ังในการเฝาระวัง ปองกัน การบําบัดรักษา  และการฟนฟูผูติดยา
เสพติด โดยประสานรวมมือกับองคกรท่ีเกี่ยวของ 
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  3. สงเสริมพัฒนาใหมีกลุมเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการออกําลังกาย การเลนกีฬา 
และการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อยางเขมแข็ง และจริงจัง เพ่ือใหรางกายสมบูรณเขมแข็ง  มีการ
พบปะสังสรรคทางสังคมของชุมชนสรางความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 
  4. สงเสริมพัฒนาอาคาร สถานท่ี และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ใหบริการระบบรถรับ-สงนักเรียน เพ่ือเปนการลดภาระใหกับผูปกครอง กําหนดหลักสูตรแนวใหม
ของอนุบาลสาธิตสูความเปนเลิศทุกดาน พรอมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และศูนยเด็กเล็กใน
สังกัด  โดยเนนกระบวนการ “ สรางความสุขในการเรียน “  
  5. สนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจําป ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และรวมมือเผยแพร อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินสืบไป  
 ดานการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเปนเบ้ียยังชีพ เพ่ือเปนสวัสดิการและสรางหลักประกันดานรายได แก
ผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามรถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได ใหท่ัวถึง  สนับสนุน
และสรางโอกาสใหกลุมผูยากไร  และกลุมผูมีรายไดนอย ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส และผูติด
เช้ือเอดส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามรถพ่ึงตนเองได 
 ดานการสาธารณสุข 
  1. ในเชิงรับ เนนเสริมสรางสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน ใหเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ ลดปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวย โดยรวมมือกับภาคีตางๆและจัดใหมี
ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน หรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ใหครอบคลุมท่ัวถึง และรวดเร็ว 
  2. ในเชิงรับเสริมสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม.ในการจัดบริการดานสาธารณสุข ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในเบ้ืองตนของประชาชนในชุมชน โดยการจัดใหมีสวัสดิการ คาตอบแทนตามนโยบาย
และหลักเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจและใหมีศักยภาพในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น 

2.5  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

มุงเนนภาคประชาชน องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการบริหารการจัดการและ
พัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีเทศบาลเปนผูขับเคล่ือนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสรับรู  เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยาง
กวางขวาง เปนธรรม รวดเร็ว และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปของการจัดทํา
ประชาคม เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบความ
โปรงใส ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
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2. พัฒนาบุคลากร ดวยการสรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ เพ่ือ

ตระหนักความรับผิดชอบในหนาท่ี และทัศนคติท่ีดีตอการบริการประชาชน ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมในการบริการ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และความเปนธรรมแกผูเสียภาษีมี การพัฒนา
รายไดอยาง ตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม ใหมีการเก็บรายไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม 
ท่ัวถึงและเปนธรรม เพ่ือใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะท่ีดี มีมาตรฐาน และการใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปอยางคุมคา สามรถวัดประเมินผลสําเร็จได 

4. เพ่ิมบทบาทของสตรี เด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในทองถ่ิน 
5. นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน โดยเฉพาะจุดบริการสวนหนา 

เพ่ือสรางบรรยากาศรับบริการงาย สะดวก รวดเร็ว และเปนการรักษาระดับคุณภาพงานบริการท่ีเปนเลิศ จาก
การท่ีดําเนินการไวระดับหนึ่ง รวมท้ังทบทวนระเบียบขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงาน
กระชับ มีความยืดหยุน มีประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และมีการประเมินผลท่ีเปนระบบและเปนธรรม 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคี และอาสาสมัคกลุมตางๆ มุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมท้ังจัดระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอยางท่ัวถึง และทันทวงที 
3 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

ประจําป  2555 – 2557 
วิสัยทัศน  อปท.  ในเขตจังหวัดขอนแกน 

“ขอนแกนเมืองนาอยู  และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตร    กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 4 ประการ  ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังใน     
                                                     และนอกระบบ  ครอบคลุมทุกชวงวัย 
   1.2 พัฒนา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
   1.3. สงเสริมคานิยม และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 
   1.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนดานการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและ 
                                          ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย และจิตใจ ให 
                                          ประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
   1.5 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก  
                                         การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 
   1.6 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
แนวทางการพัฒนา 2.1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการบริการขนสง 
                                          มวลชน 

2.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
2.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยใหเมือง และ      
      ชุมชนปลอดภัย โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
2.4 สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 
                                         ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 

3.2 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และพรอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 

3.3 พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการสรางมูลคาสินคาภาคการเกษตร 
3.4 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน ใหเขมแข็งและแขงขันได 
3.5 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว   

ยุทธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 4.1  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายในการจัดการ 
                                          ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
   4.2  อนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
   4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี  
                                          ประสิทธิภาพ 
   4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
   4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
    
    

 
******** 
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4.  กลุมจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (รอยเอ็ด , ขอนแกน, มหาสารคาม, 
กาฬสินธุ) 
 

วิสัยทัศน     “ศูนยกลางการคา  การบริการอุตสาหกรรม และสังคมนาอยู”   
เปาประสงคกลุมจังหวัด  รอยแกนมหากาฬ 
                 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  3 
เรื่อง ประกอบดวย   

1. เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด ( GPP  ) 
2. สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

 

5.   สภาพปญหาของเทศบาลเมืองบานไผ 
               1    ดานการพัฒนาความเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  ►   ปญหาความสามัคคีในชุมชน  เนื่องจากบางชุมชนยังยังมีความเขาใจท่ีผิดๆเกี่ยวกับ
ระบบ ระเบียบการปฏิบัติงาน ของเทศบาล  อีกท้ังยังขาดความรวมมือ ในการเขารวมรับฟงขอมูลขาวสารท่ี
ทางเทศบาลสงให  ขาดความสามัคคีในชุมชน ทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชน  ซ่ึงเปนเหตุผลในการให
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  

  ► ประชาชนสวนใหญ ละเลยบทบาทหนาท่ี  ความเปนประชาธิปไตยของตัวเอง 
 2.  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมที่ด ี

              ► ปญหาการระบายน้ําระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได
มาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน  เม่ือฝนตกในชวงฤดูฝนรวมท้ังสาเหตุจากการอุดตันของทอระบาย
น้ําโดยท่ัวไป   ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของ
พ้ืนดินโดยท่ัวไปของประชาชนท่ีใชปลูกบานเรือน ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ํา
ออกจากบานเรือนได  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซ่ึงสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายกั้นน้ําซ่ึง
เปนสาเหตุทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานานซ่ึงปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสราง  ระบบระบายน้ํายังไมเสร็จ
สมบูรณท้ังระบบ 
   ► ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยท่ัวไปมี
สภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา และสวนใหญไมมี
ทอระบายน้ํา ถนนบางสายผิวการจราจรขรขุระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดิน
ทราย การเช่ือมตอของทอระบายน้ํายังไมสมบูรณเพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา บางสายไมมีทอระบาย
น้ําทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนเพราะการระบายน้ําและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตัน
ของทอระบายน้ํา   ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 



4-8 
  ► ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ   การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะไมท่ัวถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน  ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมากและมีกิ่งโคมไฟท่ี
ชํารุดเสียหาย ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน
และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ► ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ   ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยัง 
ไมท่ัวถึงยังมีบางสวนของชุมชน ไมมีน้ําประปาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  
เพราะขาดแคลนน้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนคุมจัดสรร 
  ► ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล   เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํา
มาก  การตืน้เขินของลําหวย  หนอง  บึง ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหง
ขอดอยางรวดเร็วหลังน้ําลดทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  การประมง  
  ►  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการท้ิงขยะไมเปนท่ี  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชน
ไดนําขยะมากองตามพ้ืนดิน  ทําใหเศษขยะปลิวกระจายท่ัวไป  ถังขยะท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ 
ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองท่ีพ้ืนดิน  ทําใหขยะปลิวกระจาย
เต็มพ้ืนดินและสกปรก 
  ►  ปญหาเรื่องขยะตกคาง   เนื่องมาจากถนนตามตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลจะคับแคบ 
บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะ 

 
ลนถัง หลนลงตามพ้ืน ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาท่ีเก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะท่ีหลนอยูตามพ้ืนดิน
ใหหมด 

►  ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยท่ัวไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกใน 
เรื่องส่ิงแวดลอม การท้ิงขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน 

► ปญหาการระบายน้ําเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา การ 
ระบายน้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําท่ีเปนดิน ซ่ึงทําใหการระบายน้ําไมดีเทาท่ีควร    
น้ําเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซ่ึงถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดน้ําขังและ
เปนน้ําเสีย เนา และสงกล่ินเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

► ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลาย 
ประเภทท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ  เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน 
โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ํา
เสียลงสูลํารางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกล่ินเหม็น 
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                      ►ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ท้ัง 

ผูติดยาเสพติดและผูขายท้ังในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยท่ัวไปตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม 
ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเล้ียงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพท่ีมีรายไดดีถึงจะมี
ความเส่ียงสูงก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพ่ือแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซ่ึงปญหาดานนี้ยังมี
สถานการณท่ีไมนาไววางใจ ประชาชนโดยท่ัวไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและ
ปราบปรามกันตอไปและสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจากความ 
เครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ครอบครัว  ท่ีทํางาน   เพ่ือนชักจูง     ผูคายาเสพติดชักจูง
และเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหันมาพ่ึงยาเสพติด 

               ► ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความเขาใจ 
ในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ใน
การตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมท้ังการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสราง
ความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู 
ความเขาใจของประชาชน 
                    ►  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ  จะมีการลักขโมย 
การงัดแงะทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม  สวนมากจะมา 
จากกลุมผูติดยาเสพติดและมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง   ๆ  เพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในงานสวด
อภิธรรมศพในเวลากลางคืน   ซ่ึงปญหานี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป  
การม่ัวสุมเลนการพนัน ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวติ 

        ►ปญหาตูโทรศัพทสาธารณะตามชุมชนไมเพียงพอตามชุมชนตาง ๆ       สวนมากไมมีตู 
โทรศัพทสาธารณะ เพ่ือใชในการติดตอส่ือสารการแจงเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลากลางคืน ตอง
เดินทางเขามาใชบริการตูสาธารณะในตัวเมือง ซ่ึงบางชุมชนจะอยูหางไกลไมไดรับความสะดวก ซ่ึงปญหา 
ดังกลาวจากหนวยงานรับผิดชอบไมไดไปติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ การขาดแคลนงบประมาณของ
หนวยงานรับผิดชอบ ความยากจนของประชาชนท่ีทําใหไมสามารถติดตั้งโทรศัพทตามบานเรือนได 
 
              3    ดานการพัฒนาทุนมนุษย 

   

            ► ปญหาเด็ก เยาวชน      ขาดการอบรมส่ังสอน    สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยม
ทางดานวัตถุมากขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาด
การอบรมและสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของ 
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วัฒนธรรม สังคมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันท่ีเขมแข็ง  การปรับเปล่ียนเพ่ือเขาสู
โลกในยุคโลกาภิวัตน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยา
เสพติด    
  ► ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลังกาย   ประชาชนโดยท่ัวไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา สําหรับการ
ออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ปจจุบัน
ภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากขึ้น โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนท่ีตองการสถานท่ีออกกําลังกาย
เพ่ือลดปญหาการม่ัวสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ท่ีดิน
ภายในเขตเทศบาลท่ีเหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก 
  ► ปญหาสุขภาพ และไขเลือดออก เปนโรคท่ีสามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไม 
สามารถทําไดโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตางๆ ดวยบาน 
เรือนของประชาชนสวนใหญขาดการปองกันแหลงเพาะพันธุยุง  ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา      
โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมีน้ําขังตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนได
อยางรวดเร็ว เปนอันตรายแกประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะพันธยุงและ
การพนยาฆายุง 
                           ► ปญหาการขาดสถานท่ีอานหนังสือของชุมชน   ตามชุมชนตาง ๆ   ไมมีแหลงความรูท่ี
จะไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานท่ีเปนศูนยรวมของประชาชน เพ่ือ 
ใชในการพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ 
ของทางราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 
 4. ดานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทุกระบบ 
   ►   ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไม
นิยม   สงบุตรหลานใหมีการศึกษาสูงขึ้น เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอท่ีจะสงบุตรหลานใหมี
การศึกษาในระดับสูงได  ประชาชนท่ีมีการศึกษานอย   ทําใหหางานทํายาก   ขาดประสบการณ   ความรูและ
ขาดทักษะฝมือในการทํางาน ขาดสถานศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากท้ังตอเด็ก
นักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมาเรียนและรับ-สงบุตรหลาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็น
ความจําเปนดานการศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาท่ีถูกตอง  ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติ
และคานิยมของแตละครอบครัว  การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา  ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการ
เพ่ิมพูนความรูและการพัฒนาฝมือทักษะท่ีมีคุณภาพในการทํางาน จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ► ปญหาผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน  เนื่องจากบางครอบครัว
มีฐานะท่ียากไร  ตองออกไปรับจางทํามาหากินเพ่ือเล้ียงชีพ  ไมสงเสริมใหบุตรหลานไปโรงเรียน แตกลับ
สงเสริมให ชวยครอบครัวแบกภาระ เพ่ือหารายไดมาจุนเจือ  จับจายในครอบครัว ซ่ึงสงผลใหเด็กขาดเรียน
เปนเวลาติดตอกันนานและเปนประจํา สุดทายจึงเกิดเปนปญหาขึ้น วาเด็กไมอยากไปโรงเรียน 
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  5. ดานการพัฒนาการแกไขปญหาความยากจน 
            ►ปญหาการขาดตลาดรองรับสินคา  จากกลุมอาชีพท่ีจัดตั้งกลุมขึ้น   

           ►ปญหาการความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมผูวางงานเอง ยังขาดความเอาใสใจตออาชีพ  
หรือสินคาท่ีผลิตออกมาก  ทําใหเปนปญหา ทําอยางไมตอเนื่อง 

   ► ปญหาขาดกองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพและรายได      ประชาชนโดยท่ัวไปตามชุมชน 
ตาง  ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดตั้งกองทุน    
เพ่ือชวยเหลือประชาชนในกลุมผูท่ีดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินท่ีจะขอรับการสนับสนุน เพ่ือ
เอามาจัดตั้งกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพ่ือการกูยืม ซ่ึงยังไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน 

   ► ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจาย 
รายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดของ     
ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือสรางรายไดท่ีมีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดมามากมาย   
เชน กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุน
บานม่ันคง ซ่ึงบางสวนเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปนเงินกองทุนหรือกองทุนท่ีมี
หนวยงานอ่ืน ๆ   ใหการสนับสนุน เม่ือมีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ  ขึ้นมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
ตาง ๆ  ขึ้นมาบริหารกองทุน ซ่ึงปญหาท่ีพบคือการขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน 
ดานการบัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน 
ในการใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอ่ืนๆ เกิดการคอรรัปช่ัน ขาดความสามัคคีท่ีสงผลให
การบริหารเงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นคําขอไว และกิจกรรมท่ีลงทุนไมกอใหเกิด
ประโยชนไมเกิดอาชีพท่ีกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับ
เงินจากกองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึก
ในการใชเงินกองทุนอยางถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซ่ือสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการ
พ่ึงพาตนเองท่ีพอเพียง เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะส้ันจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุน
เอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ 
เม่ือการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
อยางแนนอนในอนาคต 
                         ►ปญหาประชาชนท่ียากจน    ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง   ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ   
ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองใชพ้ืนท่ีของการรถไฟและท่ีสาธารณะ บางแหงปลูกสรางท่ีอยูอาศัยแบบ
ช่ัวคราว สรางปญหาในการจัดระเบียบชุมชนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการ 
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ใหบริการดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซ่ึงเกิดจาก
ปญหาความยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพ้ืนท่ีเขตเมือง 
 
  6. ดานการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
             ►ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการในหนวยงาน ซ่ึงใน
ปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมมีความจําเปนมากในการบริหารจัดการ 

         ► ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน    ชุมชนตาง ๆ     ในเขต 
เทศบาลท้ัง  26  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงทํางานเพ่ือประโยชน
ของสวนรวม และเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และ
อุปกรณในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ท่ีทําการชุมชน หอกระจายขาว และ
คาตอบแทนในการทํางาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดาน
ระเบียบฯ 
 
  7. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   ►ปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับการกระจายอํานาจมาอยางตอเนื่องและมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องตางๆเพ่ิมมากขึ้น แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน  ในงานตางๆ  จึงทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว     
 
 
 

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



 
 
 

 
สวนท่ี 5 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและ 9              #REF! 9             #REF! 9              #REF! 27            #REF!
     มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
1.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา 1              -                     1             -                1              -                  3              -               
     เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

รวม 10            #REF! 10           #REF! 10            #REF! 30            #REF!
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปน 
เมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  35            86,155,945        39           79,147,220    27            23,632,000     101          188,935,165 
     สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทํา 
     ผังเมือง อยางเหมาะสม 
2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือ 24            7,367,800          31           12,655,800    21            4,638,800       76            24,662,400    
     ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
    ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน 
2.3 แนวทางการพัฒนารณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4              -                     4             -                4              -                  12            -               
    ในชุมชนและสถานศึกษา 

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 ถึง 2556)

เทศบาลเมืองบานไผ
ป 2554 ป 2555 ป 2556
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 3 ปป 2554 ป 2555 ป 2556

2.4 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 13            71,460,000        6             1,060,000      6              1,060,000       25            73,580,000   
     ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รวม 76            164,983,745      80           92,863,020    58            29,330,800     214          287,177,565 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
3.1 แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา  ความรู  และการใช 5              -                     5             -                4              -                  14            -               
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู
3.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ    39            -                     24           -                24            -                  87            -               
     ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี   10            -                     11           -                11            -                  32            -               
    วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม 54            -                     40           -                39            -                  133          -               
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 
มาตรฐาน ในทุกระบบ
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 21            9,544,625          17           3,780,625      17            2,192,625       55            15,517,875   
     ในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย
4.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 11            -                     11           -                11            -                  33            -               
     การสอน ใหมีประสิทธิภาพ

รวม 32            9,544,625          28           3,780,625      28            2,192,625       88            15,517,875    
5) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
5.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 5              -                     5             -                5              -                  15            -               
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 3 ปป 2554 ป 2555 ป 2556

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน 11            -                     11           -                11            -                  33            -               
     ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล

รวม 16            -                     16           -                16            -                  48            -               
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 6              -                     9             -                6              -                  21            -               
     ประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ิน 10            686,000             8             346,000         7              196,000          25            1,228,000     
     อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง

รวม 16            686,000             17           346,000         13            196,000          46            1,228,000     
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 8              -                     7             -                7              -                  22            -               
     ภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
7.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยว 15            -                     15           -                15            -                  45            -               
    กับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 47            -                     47           -                41            -                  135          -               

รวม 70            -                     69           -                63            -                  202          -               

รวมทั้งส้ิน 274          #REF! 260         #REF! 227          #REF! 761          #REF!
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