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คํานํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     พ.ศ.2548   กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ไดกําหนด
กรอบยุทธศาสตร   และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดขึ้น 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น        ในเขตจังหวัดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของตนเอง   ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ของเทศบาลเมืองบานไผ  เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองตามระเบียบวาดวยการจัดทํา
แผนดังกลาวขางตน  จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ     (พ.ศ. 
2553-2557) ขึ้น     

           เทศบาลเมืองบานไผ    หวังเปนอยางยิ่งวา     แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ 
จะเปนกรอบ   แนวทางการบริหารงานทองถิ่นใหเจริญกาวหนา  และสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนได        อยางเหมาะสมเปนอยางดียิ่ง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  

              นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปน
ตนมาบทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก  จวบจนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ฉบับปจจุบันให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยกําหนดกรอบ
ความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมยของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ   การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ
หนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
                       นอกจากนี้         พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น 
ตลอดจนรายไดของทองถิ่นท่ีเพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมีความเปนอิสระมากขึ้น 
  นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวของ เชน 

 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไป
อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมี
บทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงพอจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแก
ประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 

แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)         และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
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สวนทองถิ่น ขอ 52 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายได
ของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือ
เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใช
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางย่ิงที่ตองวางแผนการใชทรัพยากร
เหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการท่ีจะกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและ
ประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริการจัดการท่ีดี มี
ความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 
 

ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ี
ปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where we 
want to go)  เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ี
พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน
อยางใชดุลพินิจ 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานขบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความ
พยายามท่ีเปนระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต
เพ่ือใหองคกรบรรลุผลทีปรารถนา 
 

ความสําคัญของการวางแผน  (Significance of Planning) 
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มอง
เหตุการณตาง ๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนัน้องคการ
จึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแก
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน       

2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ  เขามาในองคการ ท้ังนี้เนื่องจาก 
ปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเร่ืองการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมี
การยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน 
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  3)   ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปราถนาทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเร่ิมแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพ่ือเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคงและมีความเจริญเติญโต 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมอง 
เห็นภาพรวมขององคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากย่ิงขึ้น เปนการจําแนกงานแตแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทํา 
โดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ (a rational approacn) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและ
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 
  กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน 
ดังนั้น การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี 
 

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  
  การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย (Atttention of Objectives)  การวางแผนทุกคร้ังจะมีจุดมุง 
หมายปลายทาง เพ่ือใหองคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรก
ของการวางแผนถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยัง
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด(Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา 
เพ่ือคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี 
กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแก
องคการ 

3) ลดความไมแนนอน(Reduction of Uncertainty) การวางแผนเปนการลดความ 
ไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการ
วางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฎขึ้นแลว ทําการ
คาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนชวยใหผูบริหารได 
กําหนดหนาท่ีการควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปน
กิจกรรมท่ีดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม 
กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
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5) สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and  

Creatvity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ 
(นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรคท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการ
ระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค   
นํามาใชประโยชนแกองคการและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงช้ีให 
เห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุม
คนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปน
เคร่ืองมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมี        
ประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ี
ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

8) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความ 
ม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ี
จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานฝายตาง ๆ ขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแต
ละฝายขององคการ 
ขอจํากัดในการวางแผน 
  อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้น
ไดดังนั้นขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพ่ือใหการวางแผนไม
ประสบความลมเหลว 

1) การขาดขอมูลท่ีเช่ือถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนํา 
มาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุม
ทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเช่ือถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูล
นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง      
 การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา       ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานใน 
เชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมี
ความคิดริเร่ิมและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผน
ท่ีวางไวไดอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

2) การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผน 
อาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผน 
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อยางพอเพียงแลว แผนท่ีกําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับ
การใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ 
ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียง
คิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

3) การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเร่ืองตาง ๆ จะเปนอุปสรรคใน 
การนําความคิดริเร่ิมและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยึดหยุน
การดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ 

4) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผนบาง 
ครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผน
ท่ีเกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

5) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถ 
ควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การ
ควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการ
ดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได 
หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
  การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ 

1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  
(Contridution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวา
เปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 
               2.   การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primacy of  
Planning)  ซึ่งขบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ  (Organizing) 
การบริหารงานบุคคล  (Staffing) การสั่งการ   (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผน
เปนงานเร่ิมตนกอนขั้นตอนอื่น ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไป
ดวยความสอดคลอง 
   3.   การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) 
การวางแผนเปนงานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน 
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 ท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบ
ความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans)     ในการวางแผนนั้นผู 
วางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค
ดวยการลงทุนอยางประหยัดคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เคร่ืองมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสราง
ความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 
   หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิด
ในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา 
 

ลําดับขั้นตอนในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process) 
  การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและขั้นตอน ท้ังนี้เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิ-
ภาพ การวางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับขั้นในการวางแผนประกอบดวย
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1.  การกําหนดวัตถุประสงค(Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกท่ี    นัก
วางแผนจะดําเนินการ     ทั้งนี้เพ่ือใหรูทิศทางท่ีจะกาวเดินตอไปขางหนา      เพราะการวางแผนเปนเร่ือง 
ของอนาคตดังท่ีไดกลาวมาแลว และเปนพ้ืนฐานท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ใน    
องคกร สิ่งสําคัญท่ีจะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนท่ีวางจะตองมีความชัดเจน ท่ีนี้เพื่อใหสมาชิก
ในองคการเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประสานงานกัน 

2. พัฒนาขอตกลงท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing  
the Planning Premeses) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน เพ่ือ
สามารถคาดการณเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะนํามา
เปนพ้ืนฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัย
ภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาจากขอมูลรอบตัวอันเปนผลทําใหขอมูลท่ี
นํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเช่ือถือไดมากขึ้น 

3.  พิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all  
Possible Limitations on planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะนั้นถาผู 
วางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึงสิ่งเหลานี้แลวก็สามารถขจัดขอจํากัดตาง ๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งท่ี
ควรนํามาพิจารณาคาดการณในการวางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนาท่ี วัสดุอุปกรณ สภาพทาง 
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การเงิน ตลอดจนบุคลากรตาง ๆในองคการ เปนตน ซึ่งเหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนด
แผนงานท่ีจะดําเนินการตอไป 

4.  พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนควรได 
แสวงหาทางเลือกตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการ
ตามแผนหนึ่ง ๆไมใชมีแนวทางการปฏิบัติแนวเด่ียวท่ีจะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนว
ปฏิบัติหลาย ๆ แนวท่ีสามารถไปถึงบรรลุวัตถุประสงคของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ  แนว
มากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความ
หลากหลายตามขอมูลตาง ๆ 

5.  ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives)  การประเมินทางเลือก 
นี้ตองการหลังจากไดมีการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของ
ทางเลือกแตละแนวประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนิน
ไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งท่ีเปนขอคิด
สําหรับผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมีวิธีใดท่ีใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผู
วางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกท่ีเลือกแลวมาหลอม
รวมกันเพ่ือเปนแผนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

6.  เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวาง 
แผนตองทําการเปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) 
ตารางการทํางาน (schedules) และงบประมาณ (budgets)การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีกลาวนี้จะชวย
เปนแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

          

ลักษณะของแผนท่ีดี (Requirement of a Good Plan) 
   แผนท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. แผนควรจะมีลักษณะช้ีเฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวท่ัว ๆ 
 ไป   (It should be specific rather then general)  การช้ีเฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความ  ชัดเจน 
และโอกาสท่ีจะเกิดความเขาใจผิดหรือนําไปใชผิด ๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดการทําแผนจะตองมี
ลักษณะเฉพาะเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ 
และบางครั้งการตีความ นั้นอาจกอใหเกิดดําเนินการที่ผิดทิศทางไปก็เปนได 

2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีรูแลวและยังไมรูใหชัดเจน  
(A plan should distinguish between the lniwn and the unlnow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการ
คาดการณเหตุการณ  ในอนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตาง ระหวางสิ่งที่ไมรูและรูเห็นเดนชัด  จะ
ทําใหผูใชแผนคํานึงถึงและพิจารณาสิ่งท่ียังไมรูใหรอบคอบ 
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3. แผนควรจะมีความเช่ือมโยงอยางมีเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได   

(A plan should be logical and practical) ซึ่งเร่ืองนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ท่ีผูวางแผนจะตองใช
การคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตาง ๆอยางมีเหตุผลและตัดสินเลือก
แนวทางดําเนินการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได 

4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan  
must be flexible and capable of being practical) แผนที่นําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การ
เปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตาง ๆ มักจะมีตัวแปรตาง ๆ  
จํานวนมาก ท่ีมีผลกระทบตอแผน ฉะนั้นแผนท่ีดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับให เขากับ
สถานการณที่แปรเปลี่ยนไป 

5. แผนจะไดรับการยอมรับจากกระบวนการท่ีเกี่ยวของ (The plan must  
be acceptable to the persons who adoptit and to the persons who aer affested ) ท้ังนี้เนื่องจากการ
ยอมรับ จะนํามา ซึ่งความต้ังใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนที่วางนั้น
ไดรับการยอมรับ จากผูเกี่ยวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง 
ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
 การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวทางคิดพื้นฐานไดดังนี้ 

1. จําแนกตามระดับการจัดการ 
1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาท่ีและความรับผิด 

ชอบของฝายบริหารระดับสูง (Top management) เปนการวางในลักษณะการพิจารณาภาพรวมท้ังหมด 
(Overall planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือใหการ  
ดําเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะมี
ในอนาคต 

1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาท่ีและความรับ 
ผิดชอบของฝายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพ่ือกําหนดกรอบและ
ทิศทางไวสําหรับแผนปฏิบัติการ (operative plans) 

1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operationas Planning)  เปนแผนท่ีผูบริหาร 
ระดับตน (Iower level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ 

2.จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 
2.1   การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning)  เปนการวางแผนที่มี 

ลักษณะเปนแผนถาวรบงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
บอย ในองคการหรือใชเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
กฎ และมาตรฐาน การวางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งที่สามารถตรวจสอบการ 
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ทํางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพ
และสอดคลองกับวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวางแผนชนิดนี้อาจมีจุดออนบาง คือเมื่อสถานการณ
บางอยางเปลี่ยนแปลงไปแผนประเภทนี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพการณใน
ลักษณะแผนใชเฉพาะคร้ัง 

2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hic Single Planning)  เปนการวางแผน 
เพ่ือปรับและเสริมการวางแผนดําเนินงานประจําทั้งนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนอง
ความเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะคร้ังจึงเกิดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เฉพาะสถานการณ แผนประเภทนี้ใชคร้ังเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางคร้ังจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา 
แผนใชคร้ังเดียว แผนประเภทนี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางานแผนใช
เฉพาะครั้งมีประโยชนตอองคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณท่ี
เกิดขึ้น 
 3.จําแนกตามระยะเวลา 

3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนท่ี 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการต้ังแต 5 ปขึ้นไป แตจากการศึกษาของ The Ameriican Management 
Association พบวาแผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถคาดการณอนาคตไดอยาง
มีเหตุผลการวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planneng) เปนการวางแผนท่ีมีระยะเวลา
ดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 

3.2 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
ระยะ 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือใหวัตถุประสงคในแผนระยะ
ยาวประสบความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึง
จะดําเนินการ ไปถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น 
  อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาว อาจไมไดกําหนดเวลาท่ีกลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการ
เปลี่ยนแปลงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 

 4.จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ  
(Physical  Planning) เปนการวางแผนดานทําเลที่ต้ัง การใชประโยชนท่ีดิน และการจัดหาเคร่ืองมือตาง 
ๆ ท่ีเอื้อตอการพัฒนาในชวงระยะเวลาตาง ๆ  
    5.การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังนี ้
                            วัตถุประสงค (Objectrives)              นโยบาย (Polivies) 
                            วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures) วิธีการ (Method) 
                            มาตรฐาน (Standard)                               งบประมาณ (Budget) 
                            แผนงาน (Program) 
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การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  ดังไดกลาวแลว    การวางแผนเปนการมองไปขางหนาอาจเปนชวงสั้นระยะปานกลาง 
หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไว
ลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นในอนาคต 
  การท่ีทองถิ่นจะพัฒนาไปทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ถิ่นไว 2 ประเภท คือ 

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

ทวนและจัดทําทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล องคกรบริหารสวนตําบลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคกร
การบริหารสวนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยังมี
อํานาจหนาท่ีในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 
 

          เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 

 

  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพท่ี 1) 
 
 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแหงชาต ิ
(นโยบายเรงดวนและนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

หนวยงาน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
(ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
(วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ทองถ่ิน) 

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ  นําไปสูการทํางบประมาณ) 

       1-11 
 ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ท้ังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชนจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย       
     
 แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  และแผนพัฒนาสามปผูท่ีเกี่ยวของ
จําเปนตองตระหนักถึงขั้นตอน  และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
ของท้ังระดับจังหวัดและระดับอําเภอดวย 
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ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว   3   ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอและ
แผนชุมชน 
 “แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
แสดงถึงรายละเอียดผลงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 
 

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไว   สรุปไดดังนี ้

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของทอง 
ถิ่น โดยพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  กรอบ
นโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมไปถึง
นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น และแผนชุมชน , รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา ,พิจารณาราง
แผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน , พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา, แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดการทําราง 

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน               
              

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงยุทธศาสตร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี ้
 

แนวคิดที่  1  :  กระบวนการแกไขปญหา 
 เร่ิมดวยการตอบคําถามอยางเปนขั้นตอนดังนี ้

ปญหาคืออะไร 
ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 

 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาคืออะไร 
 วิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาคืออะไร 
 ในการตอบปญหาท่ีสี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการท้ังท่ีเปน
ทฤษฎีและปรึกษาจากผูมีประสบการณ 
แนวคิดที่  2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 
 จะไปทําไม 
 จะทําอะไร 
 จะทําท่ีไหน 
 จะทําเมื่อไร 
 จะทําโดยใคร 
 จะทําเพื่อใคร 
 จะทําอยางไร 
 จะใชจายเทาไร 
แนวคิดที่ 3 : ความคดิสรางสรรค เปนการมองอนาคตท่ีตองอาศัยความรูที่เกิดจาก 

   สัญชาตญาน หรือการเรียนรูจากประสบการณ 
   องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 เรียนรูจากอื่น โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ  
         (Benchmark) ของหนวยงานอื่น รวมท้ังการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ  
 การวิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภาย 

นอก 
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แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ 
 

  ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินแบบมีเหตุผล 
(Rationalism) กับหลักการตัดสนิใจแบบเพ่ิมขึ้น (Incrementalism) แตท้ังนี้ ตองมุงการบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 

 โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลท่ีจะเกิด (ผลลัพธ) 
เปนตัวต้ัง แลวนํามาคิดหางานท่ีจะทํา (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพ่ือดําเนินการได
อยางเหมาะสม 
 
 
  
                         เปาหมาย 
 
                                                                 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 
                                                                                                 วิธีการทํางาน 
 
                                                                                                                                                                                    
 
                                 

                                                                          คน   เงิน   วัสดุอุปกรณ  การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรัพยากร 



                                                        2-1 
บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  
เม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2548 โดยท่ีขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงขึ้น  
การดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชากรที่ดีขึ้น  ทําใหประชาชนมีความพรอมท่ีจะยกฐานะ
สุขาภิบาลของตนขึ้นเปน “เทศบาล” เนื่องจากมีศักยภาพดานตาง ๆ  ขึ้น  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผ
มีรายไดสูงพอ  ท่ีจะดําเนินการปกครองทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได 
  ดังนั้น   อําเภอบานไผ   โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักด์ิ       นายอําเภอบานไผ       ในขณะ
นั้นไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัด
ขอนแกนแลว  รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผขึ้น
เปนเทศบาล ซึ่งตอมาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบาน
ไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ”  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี  98  ตอนท่ี  101  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2524   และเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปนเทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546   ซึ่งมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล  รวม  16.20  ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบานไผ   แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก  
ตอมา  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผหลังใหม  โดยนายบุญชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  
บนพื้นท่ีดินเนื้อท่ี  10 ไร -  งาน  35  ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากท่ีวาการอําเภอบานไผ  ไปทาง
ทิศเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งไดใชเปนสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
 

1. สภาพท่ัวไปของเทศบาลเมืองบานไผ 
1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ก. ท่ีตั้งขนาดพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูท่ีคาพิกัดระบบ  UTM  

ประมาณ  253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ต้ังอยูในเขต
พ้ืนที่ตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพื้นท่ีเขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มี
ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 



กิโลเมตร  เทศบาลเมืองบานไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบขึ้น
ดวยพ้ืนที่ในเขตการปกครอง 
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 ของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคน
เหนือมีพ้ืนท่ี 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพื้นท่ีท้ังหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดง
พ้ืนที่เขตการปกครองของเทศบาลเมืองบานไผ 

 
ลําดับท่ี 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  
และแผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 
 

เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน  30,046 คน แยกเปน ชาย 14,575 
คน ,หญิง 15,471 คน  จํานวนครัวเรือน 10,830 ครัวเรือน  (ณ  เดือนเมษายน พ.ศ.2552) ประกอบดวย
ชุมชนตาง ๆ  จํานวน  26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 1.64 ตารางกิโลเมตร
หรือรอยละ 9.32  ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 2 มีพ้ืนที่ 1.57  
ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 8.92  ของชุมชนท้ังหมด  และมีชุมชนตลาด  1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพื้นท่ี  
0.13  ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ  0.74  ของชุมชนท้ังหมด  ดังรายละเอียดตาม 

 
ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ลําดับ ชื่อชุมชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 
1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 



8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 
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ลําดับ ช่ือชุมชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาล 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมูสี่พัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธิ์สวรรค 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

 

รวม 17.6 100 
 

ท่ีมา : ผลจากการสํารวจเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
 

  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนท่ีเนินสูง  
ดานทิศใตเปนที่ราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคอื  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจิก  ซึ่งมีน้ําไหลตลอด
ฤดูกาล  แหลงเก็บกักน้ําประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาวัว  เปนอางเก็บน้ําซึ่งกรมชลประทานสราง
ขึ้น  ต้ังอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร      และอางเก็บน้ําบานนา
โพธิ์เปนอางเก็บน้ําท่ีกรม 
ชลประทานสรางขึ้นเชนกัน  ต้ังอยูหางจากท่ีต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5  
กิโลเมตร  และอางเก็บน้ํา  “แกงละวา”  ต้ังอยูหางจากท่ีต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  



กิโลเมตร  ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
  เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึง
เหมาะสําหรับที่จะทําไร  ทํานา  ซึ่งเปนพ้ืนที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคาร
พาณิชย  บานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแหง  เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  
คลังสินคาเพ่ือการเกษตร  โรงงานยาสูบ  เปนตน 
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ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซึ่งเปนท่ีต้ังของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี ้

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

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและท่ีสูง
ทางดาน 

ทิศตะวันออก   และดานทิศเหนือ    จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองตํ่าระบายน้ําไมดี    มีแมน้ําชีไหล
ผานเปน 
ลําน้ําแบงเขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
150 – 300 เมตร  แผนดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไปมี
ลักษณะเปนทุงหญาและปาโปงแบบปาไมผลัดใบ 

 1.3  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน    เร่ิมประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ   ไปจนถึงเดือน  พฤษภาคม    
ภูมิอากาศ 

แหงแลงมาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือน  พฤษภาคม  หรือตนเดือน มิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน 
ตุลาคม  ฝนท่ีตกมากในพ้ืนท่ีนี้สวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต
ทางอาวตังเกี๋ยผานเวียดนามเขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เร่ิมประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ  โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
ของเดือนที่หนาวมากท่ีสุด  คือเดือน ธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส 

 



 1. ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 
          1.1   การบริหาร   
เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ท่ีตองการใหประชาชนมีสวน 
รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถิ่นเลือกต้ังคณะบุคคลใน
ทองถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพ่ือเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล 
(ส.ท.) 

องคกรเทศบาล   ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร    ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   2496  แกไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผูบริหารทองถิ่น
ชุดปจจุบัน  ซึ่งมีการเลือกต้ังฯ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2548   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รอง
นายกเทศมนตรี  3   คน  ที่ปรึกษานายกฯ 2  คน  และเลขานุการนายกฯ   1  คน  ทําหนาที่ควบคุม
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 
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              1. นายลิขิต               กสิกิจวรกุล                 นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
                           2. นายชาญชัย          อมรเดชสุริยา              รองนายกเทศมนตรีฯ 
                           3. นายสกุิจ               เรืองชยจตุพร              รองนายกเทศมนตรีฯ 
                          4. นายนพดล            โฆษิตวัฒนาพานิชย    รองนายกเทศมนตรีฯ 
                          5. นายอาทิตย            ฉัตรชัยพลรัตน           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                          6. นายโดม                เนตรสมจิตร               ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                          7. นายมนัส               นิ่มมงคล                     เลขานุการนายกฯ 

 

                   สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบาน
ไผ   มีจํานวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
 

1 นายผาน ไทยรัก ประธานสภาเทศบาล 
2 นายประสิทธิ ์ สันคํา รองประธานฯ 
3 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาฯเขต 1 
4 นางซอนกลิ่น ฝายรีย สมาชิกสภาฯเขต 1 
5 นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ สมาชิกสภาฯเขต 1 
6 น.ส.สุวิภา ลิ้มธีระกุล สมาชิกสภาฯเขต 1 
7 นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาฯเขต 1 



8 นายพันธนวิชิต เกี่ยวศรีกุล สมาชิกสภาฯเขต 1 
9 นายสุภัทร ปวีณาภรณ สมาชิกสภาฯเขต 2 
10 นายเกษม ชวฤทธิ ์ สมาชิกสภาฯเขต 2 
11 นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาฯเขต 2 
12 นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาฯเขต 2 
13 นายเกษมทรัพย ดงหงษ สมาชิกสภาฯเขต 2 
14 นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงษ สมาชิกสภาฯเขต 2 
15 นางจงจิต แซเหีย สมาชิกสภาฯเขต 3 
16 นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาฯเขต 3 
17 นายกิตติพงษ สีหาสรอย สมาชิกสภาฯเขต 3 
18 นายบุญเรือง เอวะเม สมาชิกสภาฯเขต 3 
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          1.2  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังนี ้
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลังท้ังหมด  304  คน เปนพนักงานเทศบาล  74  คน  ลูกจางประจํา  62  คน  พนักงานจางตาม
ภารกิจ 65  คน  พนักงานจางทั่วไป  76  คน  พนักงานครูเทศบาล  22  คน  ลูกจางประจําของโรงเรียน
เทศบาล 1 คน  และเจาหนาท่ีสถานธนานุบาล  4  คน (ขอมูล ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2552) 
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โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลบานไผ 
 
                                                                         ปลัดเทศบาล 
                                                                 นักบริหารงานเทศบาล  8 
 
 

                                                                                                                                                     
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                                              เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  
3-5/6/7 
 
 
                                                  รองปลัดเทศบาล                                             รองปลัดเทศบาล 
                                             นักบริหารงานเทศบาล  7                              นักบริหารงานเทศบาล  7 
 
 
 
  สํานักปลัดเทศบาล                             กองชาง                  กองการศึกษา     กองสวัสดิการ
สังคม 



นักบริหารงานท่ัวไป 8              นักบริหารงานชาง  8                    นักบริหารการศึกษา  8           นกับริหารงานสวัสดิการ
สังคม 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        กองวิชาการและ
แผนงาน 
                      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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การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ    หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ        ไดจัดต้ังขึ้นมาเมื่อ
ป 

พ.ศ. 2546  โดยอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   ตั้งอยู  ณ  บริเวณชั้นลางอาคารสภา
วัฒนธรรมอําเภอบานไผ  เปดใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป   นักเรียน  นักศึกษาและพนักงาน
เทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหมีหนังสือ   วารสาร   บทความ  เอกสารทางดานวิชาการ  ทางการบริหาร
ดาน 

        ตาง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 



1.2 เพื่อใหเปนแหลงศึกษา  หาความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของทางราชการและ
ขาราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยท่ัวไป  นักเรียน  
นักศึกษา 

1.3 เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. 2540  และเปนศูนย 
ขอมูลของเทศบาลตอไป 

                           เปดใหบริการ  ทุกวัน  ต้ังแตเวลา  08.30  น  -  16.30  น.  และเปนโครงการตอเนื่องใน
การท่ีจะพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 

 2. การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุข
เปนสถานท่ีบริการท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไป  ซึ่งเปนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับแจกจายยา
สามัญประจําบานและยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผน
ครอบครัว  การคุมกําเนิดและจายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และ
การควบคุมสัตวที่เปนพาหนะนําโรคมาสูคนเชน  สุนัขบา  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เปนตน  

 

3.  การจัดการขยะมูลฝอย    ปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  20 
– 22 ตัน/วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลท้ัง    10   แหง ในเขตอําเภอบานไผ  ท่ี
นํามากําจัดอีกประมาณ  10 ตัน/วัน  ซึ่งขยะมูลฝอยท่ีจะตองกําจัดท้ังสิ้น  30 – 32   ตัน/วัน 
                      เทศบาลฯมี  รถเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน  8  คัน  ประกอบดวย  รถขนขยะแบบอัดทาย 
จํานวน  5  คัน   แบบเปดขางเททาย   จํานวน 1  คัน  และแบบเปดปดอัพ  จํานวน  1  คัน  รถขอเกี่ยว  1  
คัน        
         รถที่ใชในการปฏิบัติกําจัดขยะมูลฝอย  มีจํานวน  4  คัน  ประกอบดวย  รถแทรกเตอร  1  
คัน  รถแมคโฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกน้ํา  1  คัน  และเคร่ืองคัดแยกขยะ  1   เคร่ือง 
 

            4. ศูนยบริการประชาชน    เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดต้ังศูนยบริการในเร่ืองการบริการ
สาธารณะตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบ
อนุญาติตางๆและ การรับเร่ืองราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนท่ัวไป  การบริการขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ซึ่งสถานท่ีต้ังของศูนยบริการเทศบาลฯไดจัดตั้งไวใหบริการบริเวณ ชั้นลางของอาคาร
สํานักงานเทศบาลฯ 
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5.  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 



      ก.  การระบายน้ํา   เขตเทศบาลเมืองบานไผจัดสรางทอและรางระบายน้ํา  เพ่ือชวยในระบบ
การระบายน้ําภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพ่ือลดการทวมขังของน้ําเมื่อ
เวลาฝนตก  โดยท่ีถนนเจนจบทิศมีทอระบายน้ํายาวท่ีสุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  
รองลงมาคือถนนสุขาภิบาล  2  ความยาวของทอระบายน้ําในถนนนี้ยาว  3,070.97  เมตร   

      ข.  ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จํานวน  5  ลานบาท  ซึ่งไดดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวาง
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทย ฯ ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ตามผลการศึกษาและออกแบบ 

 

 6.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มีพนักงานดับเพลิงจํานวน  18  นาย  
แบงเปนพนักงานสามัญ  4  นาย  ลูกจางประจํา  8  นาย  ลูกจางตามภารกิจ  6  นาย  และมีรถยนต
ดับเพลิง  3  คัน  มีรถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว  2  คัน  มีรถยนตบรรทุกน้ํา  4  คัน  เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง
ชนิดหาบหาม 3 เครื่อง เคร่ืองสูบน้ําขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแมขาย  2  เคร่ือง วิทยุสื่อสารมือถือ 
50 เครื่อง  น้ํายาดับเพลิงเคมี  100  เคร่ือง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ  2  ชุด  
หนากากกันควันพิษ  8  ชุด   เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดเหลวระเหยแบบสะสมความดัน  
5  เคร่ือง  เครื่องดับเพลิงชนิด บี ซี เอฟ  จํานวน  4  เคร่ือง   และมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครในโครงการการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนจํานวน  335  คน 

 

 7.  โรงฆาสัตว   ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ     ฆาโคและสุกร     
การกําจัด 
น้ําเสีย  เปนแบบบอผึ่ง    ซึ่งในปงบประมาณ  2552  เทศบาลฯ ไดดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐาน  เพ่ือรองรับการใหบริการของเทศบาล 
 

 8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี  จํานวน  1  แหง  ต้ังอยูบริเวณอาคาร
พาณิชยหนาตลาดเทศบาล  4  (เยื้อง  ร.ส.พ.)  
 

             9.  บริการอินเตอรเน็ตฟร ี   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการตามโครงการอินเตอรเน็ต  1  
ตําบล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการอินเตอรเน็ตฟรีแกประชาชนโดยท่ัวไป  นักเรียน  นักศึกษา  
และผูที่มีความตองการ    สนใจท่ีจะใชอินเตอรเน็ต     เพ่ือหาความรู     ศึกษาหาความรู     ขอมูลดาน
ตาง ๆ     บนระบบอินเตอรเน็ต  โดยเปดใหบริการฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  08.30 น. - 16.30 
น. ณ  ศูนยบริการรวมสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 
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สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

รายการ 
รายรับจริง 

ป  2549 
รายรับจริง 

ป  2550 
รายรับจริง 

ป  2551 
รายรับตามงบประมาณรายรับ    
 หมวดภาษีอากร 69,073,513.87 68,033,947.92 66,567,402.79 
 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  ใบอนุญาต 3,040,115.64 2,594,756.15 2,590,385.03 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,794,045.18 2,159,151.14 1,582,430.26 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 128,739.71 158,234.23 223,180.53 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 693,780.00 1,068,494.14 560,518.58 
 หมวดรายไดจากทุน - - - 
 หมวดเงินอุดหนุน 33,760,287.00 40,378,508.00 53,927,794.28 
 รวมเงินรายรับตามงบประมาณรายรับ 108,490,481.40 114,393,091.58 125,451,711.47 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ท่ีระบุวัตถุประสงค) 19,079,007.00 19,546,629.00 6,672,554.64 
 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่ระบุวัตถุประสงค) - -  
 รวมเงินอุดหนุน  (ท่ีระบุวัตถุประสงค) 19,079,007.00 19,546,629.00 6,672,554.64 
  

 
 

รวมรายรับท้ังสิ้น 
 
 

 
 
 
 

127,569,488.40 

 
 

 

133,939,720.58 
 
 

 
 

 

132,124,266.11 
 

รายจายตามงบประมาณรายจาย รายจายจริง ป2549 รายจายจริง ป2550 รายจายจริง ป2551 
1 รายจายงบกลาง    
 รวมรายจายงบกลาง       5,526,456.40 4,567,183.76 4,909,643.35 

2 รายจายของหนวยงาน    
 รายจายประจํา      หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 21,104,400.55 23,242,909.79 27,723,638.05 
                              หมวดคาจางชั่วคราว 6,270,568.66 6,903,873.68 8,411,760.00 
                              หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 45,908,362.41 47,289,465.53 51,301,987.17 
                                        หมวดคาสาธารณูปโภค 1,304,869.92 1,657,045.50 2,072,146.69 
                              หมวดเงินอุดหนุน 5,300,014.38 2,019,023.47 5,906,333.71 
                              หมวดรายจายอื่น 270,000.00 39,500.00 6,668,505.00 
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 รวมรายจายประจํา 85,892,613.16 85,719,001.73 106,994,013.97 
 รายจายเพ่ือการลงทุน - คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 41,122,587.00 24,902,087.00 16,665,799.00 
 รวมรายจายเพื่อการลงทุน 41,122,587.00 24,902,087.00 16,665,799.00 
3 รายจายจากเงินอุดหนุน  ( ที่ไมระบุวัตถุประสงค )    
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
 รายจายจากเงินอุดหนุน  ( ไมระบุวัตถุประสงค ) - - - 
 รวมรายจายตามงบประมาณรายจาย 127,015,200.16 110,621,088.73 123,659,812.97 
4 รายจายจากเงินอุดหนุน  ( ที่ระบุวัตถุประสงค )    
 เงินอุดหนุนทั่วไป 26,233,495.42 17,834,336.99 6,657,554.64 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   
 รวมรายจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 26,233,495.42 17,834,336.99 6,657,554.64 
 รวมรายจายทั้งสิ้น 

 
153,248,695.58 

 
128,455,425.72 130,317,367.61 

 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นใน  4 ป  ที่ผานมา 

แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท้ังหมด สาขาการพัฒนา 

ป 2549 ป 2550 ป  2551 ป 2552 
การแกไขปญหาความยากจน 15 12 14 21 
การพัฒนาเมืองนาอยู 52 65 45 35 
การพัฒนาทุนมนุษย 40 54 52 51 
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 134 105 93 115 
                         รวม 241 236 204 222 

 
***************************** 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
 การพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ (ขอนแกน , มหาสารคาม , รอยเอ็ด,

กาฬสินธุ) 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 
 การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550-2554) 
 

วิสัยทัศนและพันธกิจ 
                วิสัยทัศนประเทศไทย   
                 มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  and  Happiness  Society)  คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมี
คุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศร”ี 
 

                พันธกิจ    
                 เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน”  ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี ้

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  นําความรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะที่ดีอยู
ในครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็ง  พ่ึงตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี  ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  มุงปรับโครงสราง
ของประเทศใหสามารถแขงขันได  มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ



สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน           บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ           มีระดับการ 
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      ออมที่พอเพียง  มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม  
ใชจุด   
      แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย  ควบคูกับการเชื่อง
โยง 
3. กับตางประเทศ  และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  และโลจิ

สติกส  พลังงานกฎกติกา  และกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชน
อยางเปนธรรม 

4. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยังยืน  เปนธรรมและมีการสรางสรรคคุณคา  สนับสนุนให
ชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพ่ือคุมครองฐานทรพัยากร  คุมครองสิทธิและ
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มุงสรางกลไกและกฎระเบียบ
ที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชน  จากการพัฒนาสูทุกภาคี  ควบคูกับการเสริมสราง
ความโปรงใส  สุจริต  ยุติธรรม  รับผิดชอบตอสาธารณะมีการกระจายอํานาจและ
กระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และการใชทรัพยากร 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
                 ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปล่ียนเร็วและสลับซับซอน
มากย่ิงข้ึน  จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10  ดังนี ้
                   ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การ 



                                              เรียนรู 
                   ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของ 
                                              ประเทศ 
                   ยุทธศาสตรท่ี 3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน 
                   ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ 
                                               ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     
                   ยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  
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นโยบายรัฐบาล 
                        รัฐบาล ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองนําประเทศไทยใหรอดพนจากวิกฤต 
เศรษฐกิจโลกท่ีกําลังเกิดขึ้นและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน แกไขวิกฤตทางสังคมท่ีมีความ
แตกแยกและพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองใหมีความ
ม่ันคงตามแนวทางระบอบ ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ในการนี้รัฐบาลจะ
ดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพ้ืนฐานหลัก 4 ประการคือ 

                        หนึ่ง ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยให มีความม่ันคงในการเปนศูนยรวม
จิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความขัดแยงทุก
รูปแบบ พรอมท้ังดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือปองกันมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชาน ุภาพอยางจริงจัง 

                        สอง  สรางความปรองดองสมานฉันท บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความ
ยอมรับของทุกภาคสวน 

                        สาม  ฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางย่ังยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่
ประชาชนจะประสบ 

                        ส่ี   พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมีความม่ันคง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค เปนธรรม และเปนท่ียอมรับของสากล 

                       นโยบายรัฐบาล  จะบริหารราชการแผนดินโดยนอมนําหลกัการของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน การใชคุณธรรมนําความรู และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีจะเริ่ม



ดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปของ
รัฐบาลซึ่งมีกําหนดเร่ิมตนต้ังแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี ้

1.  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
        1.1 การสรางความเช่ือมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันแกภาค
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
              1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาต ิใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใช
แนวทางสันติ รับฟงความเห็นจากทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในชาติในทุกกรณ ีรวมท้ังการฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม แกทุกฝาย รวมท้ังสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท 
ภายใตกรอบของบทบาท 
        1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไข
ปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต โดยยึดม่ันหลักการสรางความสมานฉันท และแนวทาง เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัด
ชายแดนเปน 
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เขตพัฒนาพิเศษ ที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า สิทธิพิเศษดานภาษ ีและพัฒนาเปนเขต
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นกําหนดเปนพัฒนาพิเศษตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

             1.1.3 ปฏิรูปการเมืองโดยจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป โดยการมี
สวนรวมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ใน
แนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และเปนไป
ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

           1.1.4 เรงสรางความเช่ือม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญกับกรอบ
ความรวมมืออาเซียนเปนลําดับแรก และรวมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ี
ประเทศไทยใน ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุมสุด
ยอดผูนําอาเซียนคร้ังที่ 14 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนประธานอาเซียน 

            1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
ระยะสั้นท่ีครอบคลุม ภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเท่ียว ภาคการ
สงออก ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและ
ฟนฟูทรัพยากร ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม พรอมท้ังจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป



งบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจและเพ่ือให 
สามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจได 

              1.1.6 เรงสรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียวตางชาติ และเรงรัดมาตรการกระตุนการ
ทองเท่ียว โดยการดําเนินรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเท่ียว
ตางชาติ สงเสริมการทองเท่ียวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของสวนราชการท่ี
ไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 อยูแลวเพื่อใชในการจัดการฝกอบรมและสัมมนาให
กระจายท่ัวประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือ ดึงดูด
ใหมีการเดินทางทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

             1.1.7 เรงลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับโครงการลงทุนท่ีมีความคุมคามาก
ท่ีสุด เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ การลงทุนเพ่ือ
ปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพท่ีมุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนิน
โครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมท้ังเรงรัดการเบิกจาย
งบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
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            1.2 การรักษาและเพ่ิมรายไดของประชาชน 

                    1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการ
ขยายตัว ของการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจเพ่ือลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน 

                    1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพ่ือรองรับปญหาแรงงานวางงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม โดยจัดโครงการฝกอบรมแรงงานท่ีวางงานประมาณ 500,000 
คน ในระยะเวลา 1 ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและ ธุรกิจชุมชน 

                   1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวาง งานอัน
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนท่ีพึงจะไดตามกฎหมายโดยเร็ว การหา
งานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระ การสรางงาน และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งการ
จัดสวัสดิการท่ีจําเปน เชน การเพ่ิมวงเงินใหกองทุนสงเคราะหลูกจาง เพ่ือชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจาง 
และการดําเนินโครงการสานฝนแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสรางงานและจัดท่ีทํากิน รวมท้ังการเขาถึง
แหลงทุน สําหรับแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร 



                  1.2.4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุท่ีมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยจัดสรรเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปท่ีแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับการสงเคราะห รวมท้ังขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ
เปน 30,000 บาทตอราย 

                        1.2.5 เพ่ิมมาตรการดานการคลัง เพ่ือชวยเพ่ิมรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจใน
สาขาที่ถูกผลกระทบ 

                        1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดต้ังกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพ่ิมเติมใหจากวงเงินท่ีเคยจัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลด
ขั้นตอนของภาครัฐเพ่ือใหทองถิ่นสามารถเบิกจายงบฯได อยางรวดเร็ว 

                       1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐ
ให มีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ท้ังระบบประกันความเสี่ยง
ราคาพืชผลผานกลไกตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร และระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ 

                      1.2.8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคา
ชุมชน เพือ่กระตุนการบริโภคภายในประเทศ และการสงออก 
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                      1.2.9 จัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ เพ่ือใหเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการเกษตรอยางเปน ระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกร รวมท้ังพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางย่ังยืน 

                     1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ ใหปฏิบัติงานเชิงรุก 
ในการสงเสริมสุขภาพในทองถิ่น/ชุมชน การดูแลเด็กผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล 
และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหกับ อสม.เพ่ือสรางแรงจูงใจหนุน
เสริมใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมี ประสิทธิภาพ 

             1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

                   1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหกับทุก
โรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และท้ังสนับสนุน
คาใชจายอื่นๆ เพ่ือชดเชยรายการตาง  ๆท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง 

                  1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการท่ีมีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมี
ราคาท่ีเปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสมและไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 



                  1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยาง ประหยัด 
                1.4 ต้ังคณะกรรมการรฐัมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อทํา
หนาที่เรงรัดติดตาม แกไขปญหา ลดข้ันตอนในการปฏิบัติ และกําหนดมาตรการและโครงการ เพ่ือ
ฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวนนโยบายรัฐบาล  
 

วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย 
  “เปนองคกรหลักในการบําบัดทุกข บํารุงสุข อํานวยความเปนธรรมของสังคม 
ดวยการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นท่ี อยางมีประสิทธิภาพสรางโอกาสใหประชาชนมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง อยางยั่งยืน” 
\                    พันธกิจ 
 

1. ประสานสนับสนุนและเสริมสรางหุนสวนยุทธศาสตรความรวมมือในการบริหาร
จัดการแบบบูรณา การกับกระทรวงและทุกภาคสวน 

2. เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรม และสงเสริมคุณธรรมของสังคม 
3. สงเสริม และรักษาความม่ันคงภายใน ความสงบเรียบรอย และใหบริการ

ประชาชนในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสรางการพัฒนาชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 
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5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชนบทควบคูไปกับการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 
              เปาประสงค 
 

1. สงเสริมสนับสนุนใหจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมี
ประสิทธิผล 

2. เสริมสรางบานเมืองนาอยูดวยการ 
2.1 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในความสงบ

เรียบรอย การอํานวยความสะดวก เปนธรรมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน 

2.2 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกิดความม่ันคงใน
ทุกภาคสวน และประชาชนมีรายไดที่ดีข้ึน 

 

               ประเด็นยุทธศาสตร 
 



  ยุทธศาสตรท่ี  1    การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณา
การและบริการประชาชน  ดังตอไปนี ้

1. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3. สรางหุนสวนยุทธศาสตร ความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ของกฎกระทรวงและทุกภาคสวน 
4. พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริการประชาชน 
5. เสริมสรางระบบและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเปนผูนําการบริการ

การเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตรท่ี  2   การรักษาความสงบภายใน ความสงบเรียบรอยและอํานวยความ 

เปนธรรมในสังคม 
1. เสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ภาคประชาชน และหนวยงานที่

เก่ียวของ ในการแกไขปญหาความเดือดรอน และลดความขัดแยงในพ้ืนที ่
2. คุมครองสิทธิของประชาชนใหไดรับสิทธิโอกาสและความเปนธรรมอยางเทาเทียม

กัน 
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความรักชาติ จัดระเบียบสังคม และสราง

วินัยของคนในชาติ 
4. สงเสริมความม่ันคงภายใน ความสงบเรียบรอย และความเขมแข็งของพลัง

แผนดิน มาแกไขปญหาในพ้ืนที ่
5. เพ่ิมศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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6. กําหนด สงเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เมือง และชนบทใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม  และปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางย่ังยืน 

 

                   ยุทธศาสตรที่  3     การเสริมสรางความมั่งค่ังใหกับประชาชน 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนและลดชองวางของการ
กระจายรายได 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันเศรษฐกิจ 
3. สงเสริมสนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด จังหวัด

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา 
5. พัฒนาระบบการถือครองที่ดิน สนับสนุนการแปลงสินทรัพยเปนทนุ และ 



แกไขปญหาที่ดินทํากิน 
 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  (ขอนแกน , มหาสารคาม , รอยเอ็ด , กาฬสินธุ) 
 

 วิสัยทัศน     “ศูนยกลางการผลิต  การคา  การลงทุน  ดานเกษตรแปรรูปและเกษตร
พลังงานอยางครบวงจร”   
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
                 ประเดน็ยุทธศาสตรที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว  
3 เรื่อง ประกอบดวย   
                 เรื่องท่ี 1    ขาวหอมมะลิ    มี   4  ประเด็นยุทธศาสตร  6  กลยุทธการพัฒนา  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต    ประกอบดวยกลยุทธการ
พัฒนา  2  กลยุทธ  ดังนี ้

(1) พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบการผลิต 
(2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคา  ประกอบดวยกลยุทธ
การพัฒนา  1  กลยุทธ  ดังนี ้

(1) พัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูป 
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด ประกอบดวย  1  กลยุทธ
การพัฒนา ดังนี้ 
                                  (1)  พัฒนาดานการตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 
                 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  การสงเสริมและพัฒนา ประกอบดวย  2  กลยุทธการ
พัฒนา ดังนี้ 

(1) พัฒนาองคความรูใหเกษตรกร 
(2) การบริหารจัดการ 
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                          เรื่องท่ี 2    ออยโรงงาน   มี    2  ประเด็นยุทธศาสตร  3  กลยุทธการพัฒนา  ดังนี้ 
          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต    ประกอบดวยกลยุทธ
การพัฒนา  1  กลยุทธ  ดังนี ้

(1) พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบการผลิต 
                         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การสงเสริมและพัฒนา ประกอบดวย  2  กลยุทธ
การพัฒนา ดังนี้ 

(1) พัฒนาองคความรูใหเกษตรกร 
(2) การบริหารจัดการ 



                          เรื่องท่ี 3    มันสําปะหลัง   มี    2  ประเด็นยุทธศาสตร  3  กลยุทธการพัฒนา  
ดังนี ้
          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต    ประกอบดวยกลยุทธ
การพัฒนา  1  กลยุทธ  ดังนี ้

(1) พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบการผลิต 
                         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การสงเสริมและพัฒนา ประกอบดวย  2  กลยุทธ
การพัฒนา ดังนี้ 

(1) สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
                                  (2)  การบริหารจัดการ 
 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน  “ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางเช่ือมโยงเครือขายการคา  การลงทุน  
การบริการ  และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล”   
ประเด็นยุทธศาสตร  เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาใหจังหวัดขอนแกนมุงไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด
ไวใน   
                                       5  ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา 
ยทุธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการ

แขงขัน 
เปาประสงค 

                                 1) ระบบการผลิตภาคเศรษฐกิจมีผลิตภาพและสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
                                 2) บรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตอกลุมเสี่ยง 
                                 3) ระดับความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
                                 4) เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดมีความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
เปาประสงค 

                    1) ระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                    2) ระดับคุณภาพคนของจังหวัดดีข้ึน 
                                3) ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและมีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 



 1) ฟนฟูความอุดมสมบูรณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                2) รักษาความอุดมสมบูรณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                3) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เปาประสงค 
  1) ระบบบริหารจัดการดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2) ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
เปาประสงค 
 1) ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

               2) ระบบบริหารจัดการภาครัฐเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน 
 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

 

วิสัยทัศน  อปท.  ในเขตจังหวัดขอนแกน 
“ภายในป 2555  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดขอนแกน  เปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี  พัฒนาขอนแกนใหนาอยู  สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และสรางเครือขายการ
พัฒนาทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  เพ่ือการบริหารงานและ
การบริการประชาชน 

3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการคา  การลงทุน  การบริการ  และการ
ทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันได 

4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห  การ
สาธารณสุขการกีฬาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาทองถ่ินทุก
ข้ันตอน 
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8. พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให

มีความสมดุล  และเกิดประสิทธิภาพ  อยางยั่งยืน 
9. พัฒนาและสรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันโลกาภิวัฒน 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การแกไขปญหาความยากจน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคา  และการ 

                                                                             ลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการทองเที่ยว 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
นโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตามขอบขายภารกิจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  กระผมจึง
ขอแถลงนโยบายตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพ่ือใหทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของ           
คณะผูบริหาร ในการสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชน และเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผทุกคน ซึ่งไดกําหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมือง
บานไผ  ดังนี ้
 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
จะมุงพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหเกิดความทั่วถึง และเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน ดังนี้  
  1.1 กอสรางระบบระบายน้ําในลักษณะภาพรวมทั้งระบบ  เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมใน
ฤดูฝน เนื่องจากระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน เกิดปญหาการระบาย
น้ําไมทัน  ในการกอสรางถนนบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพ้ืนดิน
โดยทั่วไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน  ทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน  
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  1.2 การพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีลําหวยไหลผาน 4   แหง  
ไดแก  ลําหวยยาง  ลําหวยนอย  ลําหวยจิก  และลําหวยทราย เนื่องจากในชวงฤดูฝนไดมีปริมาณน้ํา
มาก  การตื้นของลําหวยทําใหเกิดการระบายน้ําไมสะดวก และทําใหปริมาณน้ําแหงขอดอยางรวดเร็ว
หลังน้ําลด  จึงทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอตอการเกษตรกรรม   ประมง   ดังนั้น   จึงมี
นโยบายที่จะดําเนินการจัดใหมีการขุดลอกลําหวยทั้ง    4  แหงในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ในการขุดลอก
ดังกลาวจะดําเนินการควบคูกับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน พรอมการกักเก็บน้ําอยางเปนระบบ 
  1.3  ปรับปรุงถนน ซอย และทางเดินเทา ใหไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดดี เพ่ือ
ความสะดวกในการสัญจรของพ่ีนองประชาชน 
  1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู สภาพภูมิทัศนโดยรอบเมืองให
อยูในสภาพที่สวยงาม  สบายตา  มีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  1.5 ขยายเขตการติดต้ังไฟฟาสองสวางตามทางสาธารณะ เพ่ือใหเพียงพอกับขนาด
และความตองการที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางยามค่ําคืน และ
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชนในยามที่ตองสัญจรไปมาบนทาง
สาธารณะทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  1.6  การพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการบริการน้ําประปาในชวงฤดูรอนสําหรับชุมชนที่ขาดแคลน 
 

 2. นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  จะใหความสําคัญตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนาจิตสํานึกในการ
อนุรักษสภาพแวดลอม พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน  และใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 
  2.1 จัดใหมีสวนสาธารณะและที่พักผอนหยอนใจที่เหมาะสม  เพ่ือสามารถใชเปนที่
พักผอนหยอนใจ และการออกกําลังกาย   
  2.2  มุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสถานที่ตาง 
ๆ  ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
  2.3 มุงพัฒนาเทศบาลใหปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ําเสีย  มีระบบการกําจัด
ขยะ และบําบัดน้ําเสียถูกตองตามหลักวิชาการ 
  2.4  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนตามแหลงน้ํา    เชน     ลําหวยยาง     ลําหวยนอย   ลํา
หวยจิก  เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับชุมชน 



  2.5  สนับสนุนใหมีการจัดต้ังเครือขายองคกรชุมนเพ่ือการมีสวนรวมในการวางแผน
ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
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 3. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  จะมุงสงเสริมการผลิตและการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
ดังนี ้
  3.1  ปรับปรุงพัฒนาตลาดสด1,2,3 และ4  ใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลพรอมการปรับปรุงกอสรางโครงสรางอาคารที่มีความปลอดภัย และใหมีการ
จัดระบบการจัดการตลาดที่ดีมีคุณภาพ 
  3.2  มุงสงเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลให
สามารถพ่ึงตนเองและครอบครัวได โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ผอนผันการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่
สาธารณะ  ตลอดจนใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือ
แกไขปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  3.3  สนับสนุนและสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นรวมในการผลิต   เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหสินคาและสรางผลิตภัณฑในชุมชนตามนโยบาย  “ หนึ่งตําบล    หน่ึงผลิตภัณฑ ” 
และจัดหาตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคาของชุมชนใหเพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑของ
ชุมชน 
  3.4  สนับสนุนการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน รานคาชุมชน และสหกรณ  ใหมีความ
เขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจทั้งการผลิต การ
จัดการการตลาด  และขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
 

 4.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
  จะมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพและเปนสุข สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนเพื่อใหสามารถเผชิญ
ปญหาตางๆ ในทุก ๆ ดาน ตามสภาวะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในปจจุบัน ดังนี้ 
  4.1  ใหการสงเคราะหจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกผู สูงอายุ  
สนับสนุนและสรางโอกาสใหกลุมผูยากไร และกลุมผูมีรายไดนอย  ผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอช ไอ วี  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได รวมทั้งไดรับการ
ชวยเหลือหรือคุมครอง และไดรับบริการอยางทั่วถึงเปนธรรม 
  4.2  จัดใหมีการสงเสริมกลุมเด็ก  เยาวชน และประชาชนดานกีฬา  เพ่ือใหรางกาย
สมบูรณ เขมแข็ง  นํามาซึ่งความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 



  4.3  จัดใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กและเยาวชนหางไกลยา
เสพติด และสงเสริมการปองกันแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยใหมีการสนับสนุนในการสราง
ชุมชนเขมแข็ง โดยการดําเนินการเองและขอความรวมมือกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
  4.4  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยจัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนหรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวย
ความสะดวกแก 
 

    3-14 
 

ประชาชนใหครอบคลุมทั่วถึง  เพ่ือใหประชาชนไดมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความรู  ความเขาใจ  และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว 
  4.5  จัดใหมีโครงการอาหารกลางวันฟรีแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พรอมการผลักดันใหเกิดโรงเรียนเทศบาลแหงที่ 2 ข้ึน เพ่ือรองรับจํานวนประชากรใน
เขตเทศบาลที่เพ่ิมมากขึ้น 
  4.6  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มข้ึนใหครอบคลุมทั่วถึง  พรอมการจัดหารถรับ – สง
เด็กกอนวัยเรียน   เพ่ือเปนการลดภาระในการอบรมเล้ียงดูใหกับผูปกครอง           ไดสามารถประกอบ
อาชีพไดตามปกติตอไป 
  4.7  จัดใหมีการเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเปดศูนยเรียนรูจัดอบรมเพ่ิมเติมความรู
ดานไอทีและภาษา  โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอยางเพียงพอและทั่วถึง เพ่ือให
เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเพิ่มพูนความรู ทันตอยุคโลกาภิวัฒน 
  4.8  สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ตลอดทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและรวมมือเผยแพร  อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถิ่นสืบไป 
 

 5.  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  โดยที่ตามรัฐธรร มนูญแหงรา ชอาณาจักรไทย  พ .ศ. 2540   ประกอบกับ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    
ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ       สูทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด
ความเปนอิสระและความคลองตัวในการกําหนดนโยบายในการบริหารภายในของเขตเทศบาลทุก ๆ 
ดาน จึงมุงที่จะพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อใหเกิดความสอดคลองตามกฎหมาย และสามารถ
บริการประชาชนใหเปนไปตามความตองการไดอยางรวดเร็ว ประทับใจ  ทั่วถึงและเปนธรรม  ดังนี ้
  5.1  การปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสํานักงานเทศบาล ใหมีความสะอาด เปน
ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม พรอมการจัดสํานักงานตามโครงการ 5  ส.  และจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช 
อุปกรณสํานักงานใหมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร และเกิดความพึงพอใจ ประทับใจแกประชาชนที่มาติดตองานที่เทศบาล 



  5.2  สรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ โดยการจัดใหมี
การอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการใหแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ  เพ่ือใหมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในหนาที่ และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว  และเปนธรรมในการบริการ 
  5.3  นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน ใหไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับความเจริญของบานเมือง  รวมทั้งทบทวนระเบียบข้ันตอน  และวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงานมีความยืดหยุน     มีประสิทธิผล  โปรงใส   ตรวจสอบได และมีการ
ประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 
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  5.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และใหความเปนธรรมแกผูเสีย
ภาษี 
  5.5  สงเสริมและดูแลใหประชาชนในเขตเทศบาลมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินโดยมุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมทั้งจัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อุทกภัย  และภัยธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันทวงที 
  5.6  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนการ
จัดทําประชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  ต้ังแต
กระบวนการ  รวมคิด รวมทํา  รวมพัฒนา  รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส  
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
  สภาพปญหา 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ปญหาการระบายนํ้า   ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาล

ยังไมไดมาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน  เม่ือฝนตกในชวงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุด
ตันของทอระบายน้ําโดยทั่วไป   ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบาย
น้ําสูงกวาระดับของพ้ืนดินโดยทั่วไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน  ทําใหไดรับความเดือดรอน
เสียหายไมสามารถระบายน้ําออกจากบานเรือนได  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซึ่งสภาพดังกลาวของถนนได
กลายเปนทํานบและฝายกั้นน้ําซึ่งเปน   สาเหตุทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานาน  ซึ่งปญหาดังกลาวเปน
เพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายังไมเสร็จสมบูรณทั้งระบบ 

  ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลัก
โดยทั่วไปมีสภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา  
และสวนใหญไมมีทอระบายน้ํา  ถนนบางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพ
เปนถนนลูกรังและดินทราย การเชื่อมตอของทอระบายน้ํายังไมสมบูรณ  เพราะถนนบางสายมีทอ



ระบายน้ํา  บางสายไมมีทอระบายน้ํา  ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน เพราะการระบายน้ําและ
การไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตันของทอระบายน้ํา   ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและ
ชํารุดเสียหาย 

 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ    การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการ
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะไมทั่วถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน  ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมาก  
และมีกิ่งโคมไฟที่ชํารุดเสียหาย  ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม  ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืนและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปญหานํ้าประปาไมเพียงพอ   ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาล
ยังไมทั่วถึง  ยังมีบางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะ
เดือดรอนมาก  เพราะขาดแคลนน้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนคุมจัดสรร 
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  ปญหาการพัฒนาแหลงนํ้าในเขตเทศบาล   เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมี
ปริมาณน้ํามาก  การต้ืนเขินของลําหวย  หนอง  บึง  ตาง ๆ  ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทํา
ใหปริมาณน้ําแหงขอดอยางรวดเร็วหลังน้ําลด  ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม  ประมง  

2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการทิ้งขยะไมเปนที่  เพราะไมมีถังขยะ  

ประชาชนไดนําขยะมากองตามพ้ืนดิน  ทําใหเศษขยะปลิวกระจายทั่วไป  ถังขยะที่มีอยูเดิมไมเพียงพอ
กับความตองการ และมีขนาดเล็ก ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขยะลน
ถังมากองที่พ้ืนดิน  ทําใหขยะปลิวกระจายเต็มพื้นดินและสกปรก 

  ปญหาเรื่องขยะตกคาง   เนื่องมาจากถนนตามตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลจะ
คับแคบ บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุก
วัน ทําใหขยะลนถัง หลนลงตามพ้ืน ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาที่เก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะ
ที่หลนอยูตามพื้นดินใหหมด 

                   ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผูประกอบการ
ยังขาดจิตสํานึกในเรื่อง 

ส่ิงแวดลอม การทิ้งขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
  ปญหาการระบายนํ้าเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบาย

น้ํา การระบายน้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําที่เปนดิน ซึ่งทําใหการระบายน้ํา
ไมดีเทาที่ควร    น้ําเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซึ่งถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได 
จะทําใหเกิดน้ําขังและเปนน้ําเสีย เนา และสงกล่ินเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 



 ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก
หลายประเภทที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทําฟารมสุกร 
โรงงานแปงมัน โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจนี โรงงาน
เหลานี้จะปลอยน้ําเสียลงสูลํารางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกล่ินเหม็น 

.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
               ปญหาการสงเสริมอาชีพ           มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ 

จํานวนมากที่รายไดไมเพียง 
พอตอการเล้ียงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว ซึ่งเทศบาลไดเขาไปชวยเหลือโดยการสงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูน

รายไดใหแกประชาชนเหลานี้  แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการบริหาร
จัดการของกลุมอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยางเพียงพอ ขาดความ
โปรงใสและความสามัคคี ขาดตลาดรองรับสินคาที่ไดจากการผลิตของชุมชน หรือสินคา 
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 หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน ทํา
ใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงานมีปญหาในตลาดการแขงขันทั้งในและตางประเทศ  เนื่องจาก
แรงงานขาดฝมือและทักษะ 

    ปญหาขาดกองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพและรายได  ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชน
ตาง  ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดต้ัง
กองทุน    เพ่ือชวยเหลือประชาชนในกลุมผูที่ดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินที่จะขอรับการ
สนับสนุน เพ่ือเอามาจัดต้ังกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพื่อการกูยืม ซึ่งยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

    ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการ
กระจายรายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดต้ังกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมพูนรายไดของ     ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุน
ชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางรายไดที่มีระบบตอเนื่องและย่ังยืน และยังมี
กองทุนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดมามากมาย   เชน   กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุน
สงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุนบานม่ันคง ซึ่งบางสวนเกิดข้ึนมาจากการรวมตัวของ
คนในชุมชน แลวต้ังเปนเงินกองทุนหรือกองทุนที่มีหนวยงานอื่น ๆ ใหการสนับสนนุ เม่ือมีการจัดตั้ง
กองทุนตาง ๆ ข้ึนมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ  ขึ้นมาบริหารกองทุน ซึ่งปญหาที่พบคือ
การขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการบัญชี ดานการแนะนําสงเสริม
อาชีพ หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิด
ระบบพรรคพวกและอื่น ๆ เกิดการคอรัปชั่น ขาดความสามัคคีที่สงผลใหการบริหารเงินกองทุน ไมมี
ประสิทธิภาพ ไมโปรงใส  มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและ



เปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ย่ืนคําขอไว และกิจกรรมที่ลงทุนไมกอใหเกิดประโยชนไมเกิด
อาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับเงินจาก
กองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึก
ในการใชเงินกองทุนอยางถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบ
ของการพ่ึงพาตนเองที่พอเพียง เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับ
สมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพ
และรายไดในโครงการนี้ เม่ือการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต 

3. ดานการพัฒนาสังคม 
    ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลังกาย  ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา 

สําหรับการออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ 
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ปจจุบันภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนที่ตองการสถานที่ออกกําลังกายเพ่ือลดปญหาการมั่ว
สุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่ดินภายในเขต
เทศบาลที่เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหายาก 

    ปญหาประชาชนท่ียากจนไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชุมชน 
ตาง  ๆ  ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองใชพ้ืนที่ของการรถไฟและที่สาธารณะบางแหงปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบชั่วคราว สรางปญหาในการ

จัดระเบียบชุมชนขาดความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการดานตาง ๆ  
อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซึ่งเกิดจากปญหาความ
ยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพ้ืนที่เขตเมือง 

   ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน  สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมา
นิยมทางดานวัตถุมากข้ึน และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิด
จากการขาดการอบรมและสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม สังคมที่เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันที่เข็มแข็ง  
การปรับเปล่ียนเพ่ือเขาสูโลกในยุคโลกาภิวัฒน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจาก
สถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

    ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ทั้ง
ผูติดยาเสพติดและผูขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปตกตํ่าลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน 
คานิยม ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลีย้งครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพที่มี



รายไดดีถึงจะมีความเส่ียงสูงก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพ่ือแกปญหาความยากจนของครอบครัว 
ซึ่งปญหาดานนี้ยังมีสถานการณที่ไมนาไววางใจ ประชาชนโดยทั่วไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชน
จะตองเฝาระวังปองกันและปราบปรามกันตอไป และสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหา
การติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ที่
ทํางาน เพ่ือนชักจูง ผูคายาเสพติดชักจูงและเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได 
หาทางออกไมไดเลยหันมาพึ่งยาเสพติด 

    ปญหาไขเลือดออก   เปนโรคที่สามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไม
สามารถทําได โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตาง ๆ ดวย 
บานเรือนของประชาชนไมมิดชิด ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชน
ตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมีน้ําขังตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปน
อันตรายแกประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะพันธยุงและการพนยาฆา
ยุง 
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 ปญหาการขาดสถานท่ีอานหนังสือของชุมชน  ตามชุมชนตาง ๆ ไมมีแหลง
ความรูที่จะไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เปนศูนยรวมของ
ประชาชน เพ่ือใชในการพบปะสังสรร แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และ
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ของทางราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการ
กอสรางศาลากลางชุมชน 

         ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไมนิยม
สงบุตรหลานใหมีการศึกษาสูงข้ึน เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอที่จะสงบุตรหลานใหมี
การศึกษาในระดับสูงได ประชาชนที่มีการศึกษานอย ทําใหหางานทํายาก ขาดประสบการณ ความรู
และขาดทักษะฝมือในการทํางาน ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน 
ลําบากทั้งตอเด็กนักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมาเรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซึ่งปญหา
ดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดานการศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาที่ถูกตอง ความ
ยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแตละครอบครัว การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา ขาด
การสนับสนุนและสงเสริมในการเพิ่มพูนความรูและการพัฒนาฝมือทักษะที่มีคุณภาพในการทํางาน 
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

           ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความ
เขาใจในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของ
ทางราชการ ในการตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมทั้งการควบคุมการกอสรางและ
เปนสาเหตุในการสรางความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจาก



หนวยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ  ใหกับประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการขออนุญาตกอสราง
และตอเติมอาคารการขาดความรู ความเขาใจของประชาชน 

4. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
           ปญหาตูโทรศัพทสาธารณะตามชุมชนไมเพียงพอ  ตามชุมชนตาง ๆ สวนมากไมมีตู

โทรศัพทสาธารณะ เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารการแจงเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลากลางคืน 
ตองเดินทางเขามาใชบริการตูสาธารณะในตัวเมือง ซึ่งบางชุมชนจะอยูหางไกลไมไดรับความสะดวก 
ซึ่งปญหาดังกลาวจากหนวยงานรับผิดชอบไมไดไปติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะ การขาดแคลน
งบประมาณของหนวยงานรับผิดชอบ ความยากจนของประชาชนที่ทําใหไมสามารถติดตั้งโทรศัพท
ตามบานเรือนได 

          ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนตาง ๆ ในเขต
เทศบาลทั้ง  26  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชมุชน ซึ่งทํางานเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม และเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือ
เครื่องใช และอุปกรณในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ที่ทําการชุมชน หอ
กระจายขาว และคาตอบแทนในการทํางาน หนวยงานที่เก่ียวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได 
เนื่องจากขอจํากัดดานระเบียบฯ 
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          ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย การ
งัดแงะ  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม สวนมากจะ
มาจากกลุมผูติดยาเสพติด และมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในงานสวด
อภิธรรมศพในเวลากลางคืนซึ่งปญหานี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป 
การม่ัวสุมเลนการพนัน ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการ
ประทังชีวิต 

พการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ดานคมนาคม 
                    โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมือง และเปนเสนทาง

มีความสะดวกในการขับขี่ เนื่องจากจากเปนถนนเมน ที่สามารถเดินทางเขาสูตัวเมืองขอนแกนไดอยาง
รวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพดานการเปน
ศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได  มีเสนทางคมนาคมทางรถยนต
สามารถเชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนนเชื่อมตอระหวางอําเภอ
บานไผ และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทํา



ใหประชาชนเกิดความตองการดานคมนาคมมากข้ึน และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกน
จนเกินไป 

                     ขอจํากัด   การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนมี
ขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนที่อยูอาศัย   งบประมาณและอัตรากําลังมีไมเพียงพอ  ถนนชํารุดบอย 
ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา  ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาดวินัยในการขับข่ี
ยานพาหนะ 

                 ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   
                     โอกาส  ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  มีสวนราชการที่เกี่ยวของและบริษัทเอกชน ที่รับผิดชอบดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ  คือ  สํานักงานการประปา  สํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค เปนตน ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดานสาธารณูปโภค / 
สาธารณูปการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพ้ืนที ่

 ขอจํากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีข้ันตอนการดําเนินการลาชา
เนื่องจาก    เปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ     และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมีปญหาดานการ
ประสานงานและการวางแผนรวมกันของหนวยงาน  ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ําประปาใช  การ
ใหบริการไมสะดวก  และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด  ทําใหไม
สามารถ 
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ตอปญหาความตองการของประชาชนไมทันทวงที  ขาดแคลนแหลงน้ําผิวดินสําหรับน้ําดิบที่จะใชในการผลิตน้ําประปาเพราะ
ในบางฤดูแหลงน้ําดิบที่มีน้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพียงพอตอระบบการผลิต ทําใหการบริการ
ไมสมํ่าเสมอ 

                  ดานการสื่อสารคมนาคม 
   โอกาส   มีบริษัทที่ดําเนินเก่ียวกับระบบการส่ือสารเชน บริษัท ทศท คอปอเรชั่น จํากัด มหาชน และ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน  ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของ
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งการขยายบริการของภาครัฐ  อําเภอบานไผ เปนอําเภอที่ต้ังอยูในจังหวัดที่
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสู
ภูมิภาค การส่ือสารมีความพรอม 

  ขอจํากัด  ความไมคลองตัวในการใหบริการของหนวยงานที่รับผิดชอบ   การใหบริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ไมไดรบัความสะดวกเทาที่ควร  การ
ส่ือสารและการโทรคมนาคมของประเทศ มีขอจํากัด  เชน  ขอจํากัดในเรื่องคูสาย และสัญญาณ
โทรศัพท สัญญาณดาวเทียม  อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง  การทําลายทรัพยสินของ
กลุมคนราย เชน  ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ 

ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ



                   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
     โอกาส  มีแหลงน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองงิ้ว  สระ

สวรรค  หนองลุมพุก  เปนตน  และแหลงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา  คือ  แกงละวา  มีแหลงน้ํา
ชลประทานที่สําคัญ  คือ  อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาวัว 

                             ขอจํากัด   ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แทจริงลดลง  ดินเปนดินรวนปนทราย  สภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร และขาดความรูความเขาใจที่จะนําหลักวิชาการ
ดานการเกษตรมาพัฒนา 

                      สิ่งแวดลอม 
    โอกาส  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม 
มากข้ึน  และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ปญหาส่ิงแวดลอมยังมีไมมาก  มีการวางแผนดานสิง่แวดลอมของ

เทศบาล เพ่ือปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม  รวมทั้งไดรับการสนับสนุนดาน
เทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  มีความรวมมือในการดําเนินการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพ้ืนที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวาง
เทศบาลเมืองบานไผ และ อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน   ยังมีพ้ืนที่เพียงพอในการรองรับ
ปญหาดานขยะและแหลงรองรับการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
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 ขอจํากัด  ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  และความไมเปนระเบียบเรียบรอย  การจัดระเบียบชุมชน 
โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การ
ลงโทษผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด  การประสานงานดานส่ิงแวดลอมของหนวยงานที่
เก่ียวของซึ่งมีมาก ทั้งดานการปฏิบัติทั้งดานระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ  ขาดแคลนบุคลากร  
เครื่องมือ เครื่องใช ในการตรวจสอบดานส่ิงแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการ
แกไขปญหาและผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอสังคมในดานส่ิงแวดลอม 

ดานเศรษฐกิจ 
                      โอกาส   มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ดานการแปรรูปสินคาเกษตร  การ

เล้ียงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสินคาของที่ระลึกประเภทอาหาร  ชุมชนมีการ
เคล่ือนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือสราง
รายไดเพ่ิมข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณการปลอย
สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากขึ้น   

                     ขอจํากัด   การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาดรองรับ ขายสินคาไมไดขาด
ความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการบริหารขาดความเปนธรรม
และโปรงใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการสวนมากเปนนักลงทุนใน
ทองถ่ิน  อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก  รายไดเฉล่ียของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย  



โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจาง  เศรษฐกิจระดับชุมชน  หรือการพัฒนา
สินคา  1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย 

 การเกษตรกรรม   
                     โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรเปนหลัก  ซึ่งสามารถรองรับ

ผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมีการบริโภคสินคาดานการเกษตร  
และสัตวเล้ียงเปนสําคัญ   มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง  จํานวน  5  แหง  คือ  หนองงิ้ว  
สระสวรรค  หนองลุมพุก  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถาไดรับการพัฒนา  และปรับปรุง
ระบบการเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได 

                   ขอจํากัด   พื้นที่การเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปล่ียนแปลงและการแปรผันทางสภาพภูมิอากาศ
สงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน  ไมตอเนื่อง   

มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําใหการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร  
ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง หนวยงานภาครัฐซึ่งมี
นักวิชาการนอย ไมเพียงพอที่จะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใชน้ําจากแหลง
เก็บกักน้ําได 
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 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ  ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชในการผลิต  เนื่องจากสวนใหญ
เกษตรกรยากจน  ใชวิธีการผลิตแบบเดิม ทําใหการผลการผลิตต่ํา  คุณภาพไมดี  ไมไดมาตรฐาน  ไม
คุมกับการลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง  คนหนุมสาวจะเปล่ียนเปนการใชแรงงานประเภทอื่น
แทน  เนื่องจากรายไดดีกวา  และจะกลับมาทําการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทําการเกษตรเทานั้น  
เกิดความไมแนนอนมีการเคล่ือนยายบอย 

 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําใหแตละราย มี
ผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต  
ความไมแนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณชิยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  
เกษตรกรในภาคเกษตรบางสวนไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด 
เนื่องจากขอจํากัดดานที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม  รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและ
กลไกของตลาด  เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินภาคครัวเรือนทีเ่กิดจากการกูยืมเพ่ือการลงทุน 

  การอุตสาหกรรม 
 โอกาส   อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ที่ยังสามารถเขาไปสงเสริม และ

พัฒนาได  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไมขาดแคลน  มีแรงงานจํานวน
มาก และคาจางไมแพง  การคมนาคมที่สามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงทั้งทางรถยนตและ
รถไฟ  ที่ดินเพ่ือใชเปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือ
สถาบันการเงินในพ้ืนที ่



 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคุณภาพไมไดมาตรฐาน แรงงานมี
คุณภาพตํ่าในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย  การเคลื่อนยายสูง  ขาดแคลนนัก
ลงทุนรายใหม  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนให
เกิดการลงทุนเทาที่ควรได   

  การพาณิชยกรรม / การคา 
 โอกาส  เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ  การคมนาคมมี

ความสะดวก  ทั้งทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะของภาครัฐ  เชน  
ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูประกอบการ
พาณิชยกรรม / การคาสวนใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย   

                          ขอจํากัด   ตลาดศูนยกลางในการแลกเปล่ียนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา ประชาชนในภาคชนบท
มีอํานาจการซื้อตํ่า  แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  ขาดตลาด
รองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพ้ืนที ่  
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  การทองเท่ียว 

 โอกาส  มีแหลงทองเที่ยวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสนวนวารี  เปนตน  มีสินคาของที่ระลึก  ประเภทอาหาร  คือ  
กุนเชียง  และผาไหม  การคมนาคมไปสูแหลงทองเที่ยว  สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อื่น ๆ  ได  มีเทศกาล
ทองเที่ยวงานประเพณีสงกรานต  งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ  งานประเพณีลอยกระทง   

 ขอจํากัด  ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่ตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบรกิารแนะนําการทองเที่ยว
ระดับอําเภอ  แหลงทองเที่ยวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู  ขาดแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่นาสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเที่ยวที่มีตอนักทองเที่ยวตํ่า 

 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธใน

ลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเกื้อกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากรในวัย
แรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานที่มีการใชเทคโนโลยีต่ําเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือ
และทักษะ   จํานวนประชากรเคล่ือนยายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไป
และจะต้ังอยูตามแนวเสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจที่จะเขามา
มีสวนรวมในการสรางอาชีพและรายได   

 ขอจํากัด  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวคอนขางสูง
แรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม  มีการเอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถิ่นมี



นอยไมเพียงพอตอความตองการของประชากรวัยแรงงาน  การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยัง
เปนสังคมแบบด้ังเดิม ชุมชนมีการพัฒนาชา 

ดานการศึกษา 
 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ

โรงเรียน รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพ  เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิม –
พระเกียรติ ที่เปดสอนต้ังแตปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพรอมสูงทั้งดานบุคลากร/
อุปกรณการศึกษา    ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากข้ึน ทั้งในและนอกระบบ โดยเฉพาะ
ตามชุมชนตาง ๆ  

 ขอจํากัด  อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมทั้งในระดับที่สูงขี้น  โดยเฉพาะ
ในกลุมประชาชนที่มีรายไดตอครัวเรือนตํ่า  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุมทั่วถึง
ตอนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  12  ป  ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตร
หลาน ใหไดรับการศึกษาตอ และมีคานิยมสงบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับแลว ออกไปใช
แรงงานแทน  นักเรียน  นักศึกษา  บางสวนมีปญหาในระหวางเรียน ทําใหไมสามารถอยูในระบบการ
เรียนได 

    3-25 

ดานการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล ตาม

โครงการ 30 บาท ยังมีความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันรักษาโรค  การอนามัยแมและเด็ก  ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ 
โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  ยังมีอัตราการเส่ียงตอการเจ็บปวย  จากปญหามลพิษ
ของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น  ประชาชนสวนใหญทีมี่รายไดนอย  ยังตองการทั้งการบริการ
สาธารณสุขจากภารรัฐมากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา  สามารถใชระบบสงตอผูปวยที่มี
อาการหนัก และตองการแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได 

 ขอจํากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไมเพียงพอ  ภาคเอกชนมีการใหบริการใน
ราคาแพง    

ดานการเมืองการบริหาร 
  นโยบายของรัฐ 

 โอกาส  เปนอําเภอที่ต้ังของจังหวัดที่เปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ทั้งทางดานการ
คมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทุน แหลงรวมสถาบัน การศึกษา  
ศูนยกลางการประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนยราชการ 
แหลงวัตถุดิบ นโยบายการเปดประตูสูอินโดจีนผลของการพัฒนาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนา
อําเภอบานไผดวย เชน  โครงการขยายชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เปนเสนทางทีพ่าดผาน
อําเภอบานไผ  โครงการกอสรางทางรถไฟรางคูทั้งประเทศ  ซึ่งเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทาง



พาดผานอําเภอบานไผ  มีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ินเพ่ิมมาก
ข้ึน  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสินคา  OTOP  อยางจริงจัง  ซึ่งอําเภอบานไผ มีสินคาหลายอยางที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปได   

 ขอจํากัด   การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน และตอเนื่อง การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือผลักดันไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาที่ควร 
ขาราชการขาดความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับตาง 
ๆ ยังเปนขอจํากัดตอดําเนินงานเพ่ือการสนองตอในระดับนโยบาย  การถายโอนภารกิจการกระจาย
อํานาจมาสูทองถ่ิน ขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานที่จะถูกถายโอนไมใหความรวมมือ  
กอใหเกิดความลาชา เชนดานการศึกษา นักลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยูในอัตราต่ํา 
เพราะขาดส่ิงดึงดูดใจในการลงทุน  การประชาสัมพันธและสงเสริมเพ่ือทําความเขาใจตอนโยบายของ
ประชาชนนอย ทําใหประชาชนขาดความเขาใจในระดับนโยบาย  และการแปลงนโยบายของรัฐไปสู
การปฏิบัติ 

  ดานการเมือง 
                         โอกาส   การกระจายอํานาจมาสูทองถิ่น  ทําใหทองถิ่นมีภาระกิจ และบทบาท อํานาจหนาที่งบประมาณในการพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ความสําคัญในระบบการปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอการ 
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พัฒนาทองถ่ินมากข้ึนตามลําดับ นักการเมืองทองถ่ินสวนใหญเปนคนในพื้นที่ มีเจตนาแนวแนที่จะพัฒนาทองถิ่นของตน ระดับความ
ขัดแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะที่สามารถประนีประนอมได กลุมผลประโยชน เปน
กลุมผลประโยชนในทองถ่ินมากกวาตางถ่ิน ประชาชนเริ่มต่ืนตัวดานการเมืองสูงข้ึน โดยเฉพาะเรื่อง
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 ขอจํากัด  การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการของประชาชน
ของนักการเมืองทองถิ่น จะเนนเฉพาะในเขตพ้ืนที่เลือกต้ังของตนเอง การมองประเด็นปญหาของการ
พัฒนาในภาพรวม ระดับ อําเภอ และ จังหวดั ระดับชาติลดลง  มีการเมืองระดับชาติ เขามาแทรกแซง
ระบบการเมืองทองถ่ิน ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถิ่น 
มีการผูกขาดของกลุมผลประโยชน  ความไมโปรงใส ความเขาใจที่ไมชัดเจนในระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินและขาดความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินเอง 

   ดานโครงสรางการบริหารของเทศบาล 
จุดแข็ง   เปนองคการที่เปนนิติบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการนิติบัญญัติ และบริหาร มีงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนาภายใตกฎระเบียบของ
ทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชนไดรวดเร็วกวาระบบ
อื่น ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและตรวจสอบของนักการเมือง
ทองถ่ินอยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอที่คอยใหขอเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
มีความรวมมือระหวางเทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมทั้งในการประสานงานเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 



 จุดออน  เกิดระบบพรรคพวกข้ึนในระบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งนําไปสูปญหาความไมเปน
ธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซึ่งนําไปสูปญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปรงใส ขาดภาวะ
ผูนําตัวอยาง การตรวจสอบเขาไปไมทั่วถึง กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยูที่นักการเมืองที่ไดรับการ
คัดเลือกเขามาทําหนาที่ในการบริหาร การส่ังการไมเปนไปตามสายการบังคับบัญชา ไมมีความเสมอ
ภาค มีความซับซอนในการดําเนินกิจกรรมบางอยางกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ มีการแทรกแซงจาก
อิทธิพลภายนอกในการบริหารงานของเทศบาลในบางกรณ ี

  ดานกฎระเบียบ   
 จุดแข็ง    การปฏิบัติงานขององคกรมีความชัดเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปนหลักประกัน

ขอผิดพลาดใหกับขาราชการที่ตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพ่ือรักษาผลประโยชน
ของทางราชการและเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร การปกครองมีความเปนธรรม 
และทําใหการพัฒนาเปนไปอยางระเบียบ 

 จุดออน  ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได กฎระเบียบ
บางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมในปจจุบันการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบ  
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กฎหมายหลายฉบับรองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมีความซับซอนและไมเก้ือกูลตอกัน  ในการปฏิบัติงานมีการยึดถือ

ระเบียบมากเกินไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  ดานบุคลากร 

 จุดแข็ง มีบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่ มีสถาบันการศึกษาที่พรอมที่
จะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร เนื่องจาก
อําเภอบานไผตั้งอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา  และที่อําเภอบานไผปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอนบุคลากรจากก
การกระจายอํานาจเขามาสู สวนทองถ่ินมากข้ึน ตาม พ.ร.บ. ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 จุดออน   การขาดความรูความเขาใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของขาราชการ 
และลูกจางของทองถ่ิน ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน  

ขาดความสามัคคี  ชอบทํางานตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ขาราชการขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ และการตัดสินใจ  
องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาที่ควร ขาราชการบางสวนขาดกําลังใจ  การพัฒนา
ความดีความชอบไมมีความเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก ผลจากนโยบายของคณะ
ผูบริหารบางครั้งขาดความชัดเจน จําทําใหบุคลากรขาดความไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงรอรับการ
ส่ังการเพียงอยางเดียว บุคลากรที่ถายโอนมาจากสวนราชการอื่น สวนมากจะประสบปญหาในการ
ปฎิบัติหนาที่ในรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่มีนักการเมืองทองถิ่นเปนผูบริหาร และเปน
ปญหาตอการถายโอนของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวนทองถิ่นมีปญหาดานการขาดแคลน
บุคลากรในบางตําแหนง  

                      ดานงบประมาณ/เงินอุดหนุน 



    จุดแข็ง   เปนองคกรที่มี ก.ม. ใหมีการจัดหารายไดเปนของตนเอง  มีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ิน ทําใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น
ดวย ทําใหทองถ่ินมีรายไดเพิ่มมากข้ึน การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอื่น ๆ   
สงผลใหมีการจัดสรรงบประมาณใหมากข้ึนดวย  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรซึ่งสามารถระดมเงิน
งบประมาณเขามาในพ้ืนที่ไดสูง มีการลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการกํากับ ตรวจสอบ  การใช
จายงบประมาณ  จากจังหวัด อําเภอ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549  เทศบาลจะมี
รายไดเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   จุดออน  กฎ ระเบียบการใชงบประมาณทองถ่ินมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได ขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเปนองคกร
ที่มีการจัดหารายไดเอง และมีกําหนดการใชจายงบประมาณที่จัดหามาไดเอง บางครั้งทําใหการใชจาย
ประมาณไมเกิดการประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบริหารไมชัดเจน การใชจาย
งบประมาณบาง 
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ประเภทไมสอดคลองและเอื้อประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หนวยงานตรวจสอบภายในองคกรขาด

เอกภาพ  
  ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

   จุดแข็ง     เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  

   จุดออน    เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพตํ่าเนื่องจากการใชงานมานาน งบประมาณ
ในการจัดซื้อ  ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงที่ดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการทีจ่ะดูแล
รักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช   ข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณมีมาก  
รวมทั้งข้ันตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
บางอยางที่ตองใชความเรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิคและความ
ชํานาญในการใช ขาดความเขาใจในการบํารุงดูแลรักษา 

  ดานการประสานงาน 
 จุดแข็ง  เปนเทศบาล ที่มีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกที่ดี และเปนประโยชน ในการสนับสนุน

การติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน           ประชาชน     และสวนราชการอื่นเปนอยางดี 
โดยเฉพาะมีการประชุมพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตาง ๆ ทุก ๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และระหวาง ชุมชนและผูบริหาร

เทศบาล  และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 
 จุดออน  การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอําเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความลาชา การรับรู

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ 
  ดานขอมูลขาวสาร 



 จุดแข็ง  ต้ังอยูในจังหวัดที่เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมัย ที่พรอมจะสนับสนุนในการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา 

 จุดออน  การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีนอย ขอมูลไมชัดเจนไมเปน
ปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ การนําขอมูล
ไปใชประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง ขาดบุคลากรในหนวยงานที่มีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม  

สภาพการณปจจุบัน    
 เปนเทศบาลที่ตั้งในอําเภอและจังหวัดที่เปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม    เปนแหลงรวม

สถาบันการศึกษา เปนศูนยกลางการประชุม/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข 
เปนศูนยราชการการเงินและสถาบันการเงิน เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลังงาน และ
วัฒนธรรมที่โดดเดน  รวมทั้งเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุมประเทศในอินโด
จีน ซึ่งภาพรวมของผล 
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พวงของการพัฒนาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถ่ินดวย  มีอัตราการขยายตัวในดานการพาณิชย การคา การบริการ แต

ในภาคอุตสาหกรรมมีนอย สวนภาคการเกษตรในพ้ืนที่มีลักษณะลดลง  มีถนนสายสําคัญคือ ถนน
มิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจึงสะดวกตอการเชื่อมโยงไปสูอําเภอและจังหวัดอื่น ทั้งในการ
เดินทางและขนสงสินคา ประชากรสวนใหญรายไดยังตํ่า และมีความยากจน เปนเทศบาลที่เปนที่ตั้ง
ของโรงเรียน ระดับประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคล่ือนยายแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปสูแรงงานประเทศอื่นมากข้ึน โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเก่ียว สัดสวนการลงทุนเพ่ิมข้ึนไม
มาก  ประชาชนยังวางงานอยูมาก และคาแรงตํ่า 

สรุปประเมินสถานการณ 
                       ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพ่ิมขึ้นในเขตเมืองซึ่งเปนแหลงศูนยรวมของการซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาตาง 

ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก รวมทั้งความพรอมในดานสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินที่จะมาสนับสนุน 

โครงสรางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคพานิชยกรรม และ
การบริการมากข้ึน เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานการผลิตที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจาก
ความไมแนนอนของภาคเกษตรซึ่งการผลิตสวนใหญตองพึงพาธรรมชาติ ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมของทองถ่ินมากขึ้น และเขาใจในระบบการปกครองทองถ่ินเพ่ิมขึ้นมาก 

 สภาพสังคมโดยทั่วไป มีการพัฒนามาสูการเปนสังคมเมืองมากขึ้น บางสวนยังมีลักษณะเปนสังคม
ชนบทก่ึงสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเสนทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ และทาง
รถยนต จนบางแหงหลายเปนชุมชนแออัด เกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีปญหาดานตาง ๆ 
ตามมา โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการขาดแคลนที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะ
ของหนวยงานในพ้ืนที่ เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท และการสาธารณสุข 



การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 
 โอกาส   มีทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอําเภอดาน

สุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และต้ังอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และ
มีทางรถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซึ่งทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ใน
ภูมิภาคได เชน จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเทศบาล ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม คือ เปนพ้ืนที่ซึ่งไมอยูในเขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภท
แหลงน้ํา และดิน มีพ้ืนที่ที่จะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคาที่ดินไมสูงมากนัก สามารถ
รองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ การขยายตัวดานการคมนาคม การลงทุน ระดับอําเภอ  
จังหวัดและเหมาะที่จะเปนที่ต้ังคลังสินคาการเกษตร และสินคาอื่น ๆ มีความพรอมในดานของปจจัย
โครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม และพรอมที่จะพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขั้น ผลพวงของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนา 

    3-30 
ทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม มีทรัพยากรดานแรงงานเปนจํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสูจังหวัดทําไดสะดวก ทั้งทางรถยนตและ

ทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสงตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 ขอจํากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต มีจํานวนไมแนนอน และมี

คุณภาพตํ่า แรงงานในทองถ่ินสวนใหญจะเปนแรงงานที่มีคุณภาพทางทักษะและฝมือแรงงานต่ํา ไม
สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีสูงมากได  การเคล่ือนยายแรงงานสูงและบอยมาก 
ภาวะความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตที่ยังคงพ่ึงพา
ธรรมชาติ การประกอบการมีขอจํากัดในคุณภาพส่ิงแวดลอมทางน้ํา และมลพิษ ประชาชนสวนใหญ
ยากจน วางงาน ความรูนอย และมีหนี้สิน การสงเสริมอาชีพยังไมไดผลเทาที่ควร      ไมมีตลาด
ศูนยกลางในการซื้อ- 

ขาย ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนยกลางในตัวจังหวัดชวยในการระบาย ซื้อ และ ขาย สินคาเกษตรตาง  ๆ

ดานองคการและการบริหาร 
 จุดแข็ง  เปนองคกรทองถ่ินที่มีที่ต้ังอยูในจังหวัดที่เปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมิภาค และเมือง

ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ มีสวนราชการในระดับอําเภอ 
และจังหวัดเปนจํานวนมาก และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันบอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและ
ระบบการบริหารงาน ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางดี เปนองคกรที่สามารถสนองตอบ
ตอปญหาความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมไมใหญเกินไป 
และมีเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่จะเปนและสามารถนํามาใชในการดําเนินการชวยเหลือประชาชน
ไดอยางดี ผูบริหารทองถ่ินจะอาศัยอยูในพ้ืนที่ซึ่งงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน 



 จุดออน   เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาที่ครอบคลุมในหลายดาน การ
พัฒนาในบางดาน เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  เชน ดานส่ิงแวดลอม ดาน
การแพทย ดานผังเมืองและดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุมนี้บางสวนยังมี
ทัศนคติที่ไมพ่ึงประสงคอยางแทจริงที่จะทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากยังเปนที่
ตองการของภาคเอกชนที่รายไดดีกวา  พนักงานสวนทองถิ่นขาดความม่ันใจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานบางอยางที่มีลักษณะเชิงขัดแยงกับระดับนโยบาย ขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง การขาดภาวะตัวอยางผูนําที่ดี  มีความขัดแยงในระบบการเมืองทองถิ่นและขาราชการ
ประจํา สงผลตอการบริหารงาน ขาดความโปรงใส  กลุมผลประโยชนในทองถ่ินเขามามีบทบาทและ
แทรกแซงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  

**************************** 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา 

   

1. วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ   (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
 

“  ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน   เมืองนาอยู   แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ” 
 
2. ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496  และท่ีแกไข เพ่ิมเติม กําหนดใหเทศบาลเมืองบานไผ  
มีหนาท่ี ดังนี้ มาตรา 50 ภายใตกฎหมายเทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี ้
 1.   รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2.   ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล 
4.  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7.  สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8.  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
9.  หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

 

มาตรา 51  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลอาจทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี ้
1.  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2.   ใหมีโรงฆาสัตว 
3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
4.  ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
5.  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6.  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
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7.  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
8.  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 



9.  เทศพาณิชย 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ไดกําหนดภารกิจหนาท่ีใหกับเทศบาล ดังนี ้
 

 มาตรา  16   ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี ้
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 2.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 3.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
 4.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ  
 5.  การสาธารณูปการ 
 6.  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
 7.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
 8.  การสงเสริมการทองเท่ียว 
 9.  การจัดการศึกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 
 11. การบํารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
 13. การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 14. การสงเสริมกีฬา 
 15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรีภาพของประชาชน 
 16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดใหมีและควบคุมสสุานและฌาปนสถาน 
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 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 22. การควบคุมใหมีและควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
                  สาธารณสถานอื่น ๆ  
 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  สิ่งแวดลอม 



 25. การผังเมือง 
 26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 28. การควบคุมอาคาร 
 29. การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ 
                  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 31. กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

3. พันธกิจ  ( MISSION ) 
1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของบานเมือง 
2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุท้ังในระบบนอกระบบการศึกษาและตาม

อัธยาศัย  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพ่ึงตนเอง
ได 

4. เปนศูนยกลางการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  พรอมสรางอาชีพและความเขมแข็ง
ใหกับเศรษฐกิจชุมชน   

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

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

ครอบคลุม 
2. สรางความเขมแข็งและเพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีพอเพียง 

ความยากจนลดลง 



3. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทุกระดับ และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
ของประชาชนเพ่ิมขึ้น                                                                                               

4. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  และสถานที่ออกกําลังกายอยาง
เพียงพอ 

5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ      
สงเสริม ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  และ
หางไกลยาเสพติด 

             7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 
 
 
 
 
 

***************************** 
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บทที่  5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีการประชุมประชาคมทองถิ่นในการระดมสมองจากภาค
ประชาชน  ภารรัฐ  ภาคเอกชน  หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหการจัดทําวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  
แนวทางการพัฒนา  รวมทั้งกิจกรรม  โครงการที่เปนความตองการ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน  โดย
ไดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   
            ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงาน 
           ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอม
ที่ด ี
            ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย 
           ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 
           ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน 
           ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
           ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
           1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน 
               การดําเนินงาน 
               1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองให
เปนเมืองนาอยู ม ี
                สิ่งแวดลอมท่ีด ี
               2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน  
ครอบคลุมทั่วถึง  
                      และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 



               2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย                                             
                     และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  
                  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
                  2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 
 

5-2 
 
             3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    

3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการ
เปนสังคม  แหงการเรียนรู 

3.2   เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทาง
สาธารณสุข 

                 3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
             4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน  
                 ในทุกระบบ 
                4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุก 
                      ชวงวัย    
               4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
             5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล 
             6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
                 6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและ
ครบวงจร 
                 6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมคุีณภาพและทั่วถึง 
             7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาค 
                     ประชาชน 



                 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และ                                  
                       การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
 

กองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตรท่ี 1  : การ
พัฒนาความเขมแข็งและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน - สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน  
ครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง อยาง
เหมาะสม           
 

กองชาง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือ
ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย  
และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชนในทองถ่ิน  
 

สํานักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  : การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และ.พัฒนาเมืองใหเปน
เมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมที่
ดี 

- รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัดเทศบาล/ 



ในชุมชนและสถานศึกษา  
 

กองการศึกษา/ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กองสาธารณสุขฯ/ 
กองชาง 

- ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการ
เปนสังคม  แหงการเรียนรู 
    

กองการศึกษา/ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

- เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   
ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทาง
สาธารณสุข 
                   

กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  : การ
พัฒนาทุนมนุษย 

- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

กองการศึกษา 

 
 
 

5-4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย    
                 

กองการศึกษา/ 
สถานศึกษาภายใน

สังกัดเทศบาลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  : การ
พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได
มาตรฐาน ในทุกระบบ 

- พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษาภายใน
สังกัดเทศบาลฯ 

- พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
 

กองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตรท่ี 5  : การ
แกไขปญหาความยากจน - พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  

ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล 
 

กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  : การ
พัฒนาระบบบริการใหมี

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบ

ทุกสํานัก/กอง 



วงจร 
 

ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของ
ทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 
 

ทุกสํานัก/กอง 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึก
เก่ียวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ทุกสํานัก/กอง 

ยุทธศาสตรท่ี 7  : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

- การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

ทุกสํานัก/กอง 

 
 

*************************** 
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บทท่ี 6  
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 
                            เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นใหมีความสอดคลอง
และเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ นําไปสูการปฏิบัติ ดวยการถายทอดกลยุทธ
ลงสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป กระบวนการจัดสรรงบประมาณประจําป จัดทํา
แผนดําเนินงาน นําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง   การทบทวนและติดตามประเมินผล    จึงเปนอีก 
กระบวนการหนึ่งจะเปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการ ตามแผนพัฒนาเพื่อเปนประ
โยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารเทศบาลและผูที่เกี่ยวของกับโครงการ อีกทั้งยังเปนกระบวนการท่ี
แสดงถึงความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

                          คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ       กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ี 
เนนการวางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมเมือง       เพ่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติกระบวนการสุด 
ทายของการปฏิบัติตามแผน       คือ       การติดตามและประเมินผลและเพ่ือใหกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ          รวมไปถึงปรับปรุงการ
ดําเนินงาน    ควบคุม   กํากับการปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว              อยางมี
ประสิทธิภาพ    
 

               6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ สองป  ประกอบดวย 
 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 
 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาว  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผล และเสนอความเห็น   ซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตอผู 



บริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
              6.2 วิธีการและหวงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

6.2.1   การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร    เปนการติดตาม 
ความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาสามป โดยใชแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือในการติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงานรายไตรมาส 3 เดือน 

6.2.2   การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยใชแบบประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โดยกําหนดใหมีประเด็นในการประเมิน 3 สวน  คือ 

1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
2. ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 
3. การเปล่ียนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

  

6.2.3  แบบในการติดตามประเมินผล  ใชตารางเคร่ืองมือ  ดังนี ้
6.2.3.1 ตารางยทุธศาสตรและจํานวนแนวทางการพัฒนาในป……….. 
 

จํานวนโครงการ  
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปน
เมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

  

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได
มาตรฐาน ในทุกระบบ 
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จํานวนโครงการ  
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน   
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ   
ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

  



 
 

6.2.3.2 ตารางความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม        
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให 
    ประชาชนทราบ 

   

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม        
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
    ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    
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6.2.3.3 ตารางความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 
 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม      
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรรม      
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
    ในทองถ่ิน 

 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
ภาพรวม  

 
6.2.3.4 ตารางการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 



 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย กอนดําเนินการ 

(จํานวน) 
หลังดําเนินการ 

(จํานวน) เพิ่ม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

ฯลฯ     
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
1.การพัฒนาความเขมแข็งและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 

1.ประชาชนมี ความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการปกครองตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1.รอยละของการใชสิทธิในการ
เลือกต้ัง  
ทุกระดับเพิ่มข้ึน 

2.จํานวนพื้นท่ีผิวจราจรท่ีเพ่ิมขึ้น 
(สรางใหม) (ตร.ม.) 
3.จํานวนพื้นท่ีถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงผิวจราจร (ถนนเดิม) (ตร.
ม.) 
4.พื้นท่ีสีเขียว / ประชากรเพ่ิมขึ้น 
ตร.ม. / คน 

2.มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในการ
คมนาคมของชุมชน 

5.จุดน้ําทวมขังผิวจราจรเวลาฝนตก
หนักที่มีปริมาณนํ้าฝนไมเกิน 110 
มม./ซม. ลดลง 
6.จํานวนคร้ังของอาชญากรรมลดลง  
7.จํานวนอุบัติเหตุจราจรในเขต
เทศบาล ลดลงและผูเสียชีวิตในเขต
เทศบาลลดลง  
8.จํานวนคร้ังการเกิดอัคคีภัยลดลง 

3.ประชาชนมีความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยสิน 

9.ระยะเวลาเฉลี่ยในการระงับ
อัคคีภัยไดเร็วข้ึน 

2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มี
สิ่งแวดลอมที่ดี 

4.มีสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมตอการ 10.รอยละของการนําขยะมูลฝอย



กลับมาใชประโยชน  ดํารงชีวิต     
11..รอยละของขยะอันตรายไดรับ
การกําจัด อยางถูกหลักสุขาภิบาล 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
12.รอยละของรานอาหารในเขต
เทศบาลเมืองบานไผมีการติดตั้งบอ
ดักไขมัน 
13.ถนนสายหลักมีคาเฉล่ียผลการ
ประเมินดานความสะอาดผานเกณฑ 
14.ตลาดสดผานเกณฑตลาดสดนา
ซื้อของกรมอนามัย 
15.รานอาหารผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย  

4.มีสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิต     

16.โรงฆาสัตวผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว 
17.จํานวนผูจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ไมไดรับอนุญาตลดลง 

2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มี
สิ่งแวดลอมที่ดี 

5.มีความเปนระเบียบเรียบรอยใน
เขตเทศบาล 

18.รอยละของจํานวนผูจําหนาย
สินคาในตลาดสดและบริเวณจดุ
ผอนผันท่ีเทศบาลกําหนดปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย 
19.ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 15 ป ข้ึน
ไปไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

3.การพัฒนาทุนมนุษย 6.มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 

20.ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป
มีการ ออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30  นาที 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
21.เด็กที่มีอายุไมเกิน 6 ป  มีน้ําหนัก
มาตรฐานตามเกณฑของกรมอนามัย 

3.การพัฒนาทุนมนุษย 6.มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 

22.อัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกไมเกินเกณฑมาตรฐาน 



50 คน/แสน ประชากร 
23.รอยละของกลุมเปาหมายไดรับ
ความรู ดานการปองกันโรคเอดส 
24.รอยละสตรีอายุ 35,40,45,50และ 
55 ปขึ้นไปไดรับ การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม 
25.รอยละของผูสูงอายุไดรับการดูแล 
สุขภาพตามวัย 
26.จํานวนเด็กเล็ก(อายุ 2-4ป)ใน
ชุมชนไดรับการอบรมเลี้ยงดูตาม
หลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 

  

27.รอยละศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาลเมืองบานไผผานการ
ประเมิน มาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
28.รอยละของเด็กนักเรียนท่ีอานออก
เขียนไดตามมาตรฐานชวงชั้น 
29.โรงเรียนเทศบาลบานไผผานการ
ประเมินภายนอก (สมศ.) 

4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุก
ระบบ 

7.โรงเรียนของเทศบาลมีมาตรฐาน
ในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

30. รอยละคะแนนผลทดสอบ O-net  
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกป 
31.จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการ
สนับสนุน ผานเกณฑการประเมิน 

8.ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

32.จํานวนผูจําหนายสินคาและมี
รายไดจาก การจําหนายสิ้นคา (ราย) / 
เดือน 

5.การแกไขปญหาความยากจน 
 

9.สงเสริมใหประชาชนมีความ
เขมแข็งและเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม

33.จํานวนชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเอง
ไดมากขึ้น 



 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 34.รอยละของประชาชนที่เขารับการ
อบรม มีอาชีพเสริม   

10.ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน 
การรับบริการจากเทศบาล 

35.รอยละความพึงพอใจในการ
บริการและการจัดการของประชาชน 

6.การพัฒนาระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 

11.มีฐานขอมูลและแหลงเรียนรูท่ี
ทันสมัยสําหรับ ใหบริการประชาชน 
 

36.ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 

6.การพัฒนาระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 

11.มีฐานขอมูลและแหลงเรียนรูท่ี
ทันสมัยสําหรับ ใหบริการประชาชน 
 

37.รอยละของจํานวนประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีไดรับขอมูลของ
เทศบาล 

12.มีระบบการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

38.รอยละของคาใชจายเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคล  ตาม ม.35  ของ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น พ.ศ.2542 
39.รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย
เปนไป ตามแผนการเบิกจายเงินราย
ไตรมาสสะสม 
 
40.รอยละของงบประมาณท่ีเหลือ ใน
หมวดคาสาธารณูปโภค และ  
หมวดคาวัสดุ  

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

13.มีระบบการเบิกจายเงินท่ีเปนไป
ตามแผนการเบิกจายเงิน  มีการ  ใช
จายเงินงบประมาณอยางคุมคา 
สามารถประหยัดงบประมาณได 

41.รอยละของจํานวนโครงการท่ี
สามารถจัดซื้อจัดจางไดทันตาม
กําหนดเวลาที่ กําหนดในแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 



 14.มีระบบการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง มีการใช
เงินใน                                     การ
จัดซื้อจัดจางอยางคุมคา สามารถ
ประหยัดงบประมาณได 

42.รอยละของจํานวนเงินท่ีเหลือจาก
การ  สอบราคาประกวดราคา
โครงการจัดซื้อจัดจางตอราคากลางท่ี
กําหนด 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด  Measurement  Template (KPI  profile) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
15.เพ่ิมรายไดดวยวิธีการตางๆ 
กิจกรรม/โครงการท่ีเปนการเพ่ิม
รายไดใหกับเทศบาล 

43.อัตรารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ี
จัดเก็บเอง 2 %(เมื่อเทียบกับประมาณ
การของแตละป) 

16.มีงานวิจัยและการประเมินผลที่ 
สามารถแกไขปญหาและตอบสนอง
ความ                        ตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลและแกไข
ปญหาการจัดการเมือง 

44.รอยละของโครงการท่ีมีการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

45.บุคลากรทุกระดับไดรับการ
ฝกอบรมมากกวา40 ชม./ คน 
46.รอยละของบุคลากรมี
ความสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   

17.บุคลากรมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

47.รอยละของบุคลากรระดับผูปฏิบัติ
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เฉพาะงาน 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

18.มีฐานขอมูลที่ทันสมัยสําหรับ
ใหบริการประชาชน 
 

48.มีระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
และบริการ 

 
 
 

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


