


บทท่ี 1 
 

บทนํา 

ความเปนมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 

 
 

 

 

 
  

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามาน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

เทศบาลตําบลภูผามานท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดขอนแกน   และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามานจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางใน

อนาคตของเทศบาลตําบลภูผามาน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และ

ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลตําบลภูผามานเปนอยางยิ่ง 

ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต เปน

กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามานใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทา

ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามาน ท่ีตองกําหนดถึงสภาพการณ

ท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น  

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการวบรวมและการวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

นําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  “อยางรอบดาน” 

หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึง

สภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังมิติดานการพัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิง

พ้ืนท่ี ท้ัง พ้ืนท่ีใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป  จนกระท่ังในระดับโลก

ดวย ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพ้ืนท่ี  การปกครองของตนเอง

เทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนท่ีเหลานั้น

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 



อยางรูเทาทัน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินอยางเปนข้ันตอน ซ่ึง

ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

(1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

(2) การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบัน และกําหนด

ประเด็นในการพัฒนา 

(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 

(4) การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน 

(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

(8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาท่ีกําหนดทิศทางความตองการพัฒนาในอนาคต  

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ซ่ึงแผนยุทธศาสตร  มีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1.เปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตของ เทศบาลตําบลภูผามานโดยกําหนดสภาพการ

อนาคตท่ีตองการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณท่ีกําหนดพ้ืนท่ีขอมูลท่ีรอบดานอยางเปนระบบ 

2.เปนการกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิดข้ึน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

ขอมูลท่ีรอบดานและจะตองคํานึงถึงท้ังสภาพการณท่ีตองการใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถของ เทศบาล

ตําบลภูผามาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และสิ่งแวดลอม 

3.เปนการกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยแนวทาง

ท่ีกําหนดข้ึนตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอนและมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.เปนแผนแมบทสําหรับการเปนกรอบในการพัฒนาในชวง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) ท่ีมีความสอดคลอง

กันระหวาง วิสัยทัศน พันธกิจหรือภารกิจหลัก เปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร และ

แนวทางการพัฒนา 

5.เปนเอกสารแผนพัฒนาท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรอําเภอ  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน 

ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี ปญหาความตองการของประชาชน  แผนชุมชน 

โดยสรุปแลวแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน      

พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต เปนเครื่องมือท่ีกําหนดขอบเขตความสําเร็จลวงหนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยการคิดอยางรอบดานและเปนระบบสอดคลองกับปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก

ทองถ่ิน 



 

 

 

 

1. เพ่ือกําหนดเปาหมายความสําเร็จของเทศบาลตําบลภูผามานในอนาคต  

2. เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามาน  

3. เพ่ือใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลภูผามานเปนเครื่องมือนําไปสูการแกไข  ปญหาและ

สนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน 

4. เพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล  และสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด ไปจนถึงแผนพัฒนาระดับชาติ 

 

 

 

 

  

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองพบผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา แลวจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผานปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารอนุมัติในโครงการดังกลาว แลวแจงผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบเพ่ือดําเนินการตามหวง

เวลาและข้ันตอนท่ีกําหนดตอไป กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา

หรือรวมจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน จะตองกําหนดไวในโครงการดังกลาวดวยเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินการ 

  

 ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการรวบรวมและจัดทํา

ฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซ่ึงไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ย  รอยละ และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการให

ความเห็น ซ่ึงขอมูลท่ีควรจัดทําไดแกขอมูลประชากร อาชีพและรายได  สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคม

ขนสง การพาณิชยการลงทุนอุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน 

2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น 

นําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ในการวางแผนขององคกร

ภาครัฐ เรื่องท่ียากและสลับซับซอนคือการวิเคราะหปญหาและเลือกปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร

ในการตอบสนองปญหา ความตองการของสาธารณชน  

1.2วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 



 

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ

แวดลอมภายในทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา 

“ ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน ” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานใน

อนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง ( Strength – S) 

จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส ( Opportunity – O) และอุปสรรค  (Threat – T) เปน

เครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายใน ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ท่ีตองนํามาพิจารณา 

-  ดานการบริหาร ไดแกการแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การ

กํากับดูแล เปนตน 

-  ระเบียบ กฎหมาย 

- บุคลากร ไดแกอัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติพฤติกรรม เปนตน 

- งบประมาณ รวมท้ังความชวยเหลือตาง ๆ 

- ระบบฐานขอมูล 

- การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน วามีสวนดี         

ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย ความ

ออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

 

ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 

- ดานการเมืองการปกครอง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน 

- ดานเศรษฐกิจ ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี (เชนผลผลิต รายไดรายจาย การออม การลงทุน 

การใชท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 

- ดานสังคม/ชุมชน 



- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย/ขอบังคับ/นโยบายกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของ 

- เทคโนโลย ี

- ภารกิจท่ีมีการโอนมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก  วามีสภาพเปนเชน

ไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอทองถ่ินอยางไร มี

การเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชน หรือเปนโอกาส อันดีตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat = T) เปนการศึกษา  สภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 

ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ใหพิจารณาจาก

เขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตางๆ ท่ีเปนประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยูในเขตการ

ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะถือวาเปนปจจัยภายในท่ีใชในการวิเคราะห สวนประเด็นท่ีปรากฏหรือมี

อยูท่ีอยูนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถือวาเปนปจจัยภายนอก            

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 

1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน ( vision) หมายถึง ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดหมายท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา เพราะเราเชื่อวา หากสถานการณดังกลาวเกิดข้ึน แลวจะ

สงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบางประการท่ีเรายึดถือ เชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกันเปนตน วิสัยทัศนเปนผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปจจุบัน 

และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา โดยท่ีการสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณาวาในอดีตท่ีผานมาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินของเรามีขอเดน ขอดอยอะไรบาง ? โดยประเมินจากภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนการพิจารณาปจจุบันนั้นคือการพิจารณาวาในขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินของเราเปนแบบใด ? คําวา 

“แบบใด ?” ในท่ีนี้หมายถึง “บทบาทหนาท่ี ” ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอท้ังในระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ไดข้ึนอยูกับวาคณะจัดทําแผนตระหนักถึงความสัมพันธและ

ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนอยางเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนท่ีใด การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบ

คําถามวา “ทองถ่ินตองการอะไรในอนาคต”  



หลักการเขียนวิสัยทัศน 

- สั้น กะทัดรัด จดจํางาย 

- บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง 

- บอกใหทราบถึงสิ่งท่ีจะบรรลุถึง หรือระดับการใหบริการ 

- ทาทาย เราความสนใจของสมาชิกในองคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียทุกคน 

 

2. การกําหนดพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาทองถิ่น 

เปนการกําหนดสิ่งท่ีทองถ่ินจะตองทํา โดยจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีทราบวาทองถ่ินตองการอะไร เปน

อะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเม่ือผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินใน

ปจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถ่ินและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายในทองถ่ิน ดังนั้น 

การตอบคําถามวาทองถ่ินจะตองทําอะไร เพ่ือใคร คําตอบท่ีเกิดข้ึนก็คือ ความหมายของคําวา “พันธกิจ” นั่นเอง 

ภารกิจหลัก เปนขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือภาพลักษณท่ี

ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอบเขตของ

บทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

การกําหนดพันธกิจมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ 

1) พันธกิจในลักษณะท่ีเปนอาณัติ ( Mandate) ท่ีไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซ่ึงไดแกกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) พันธกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวและ

แสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการซ่ึงถือวาเปนองคประกอบสําคัญสวน

หนึ่งของวิสัยทัศนการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุหรือกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจนเปนท่ียอมรับและเขาใจ

ของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะภารกิจ

หลักจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลักการรวมสําหรับการดําเนินงานใน แตละดานของผูเก่ียวของทุกฝาย 

พันธกิจท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 

1) ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบท่ีมีอยู 

2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

3) ตองระบุถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดานและมีความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4) ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ 

5) ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดได 

หากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว พันธกิจก็เปนเสมือนเสนทางท่ีถูกตอง ชัดเจน

ท่ีจะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ ภารกิจหลักมีอยู 2 ระดับ คือระดับองคกร ( Organizational 

Mission) และระดับสวนงาน ( Departmental Mission) พันธกิจท้ัง 2 ระดับนี้มีความหมายเดียวกัน แตกตางกัน

เพียงขอบเขตของบทบาทหนาท่ีท่ีปลีกยอยลงไปตามลําดับชั้นของโครงสรางองคกรเทานั้น แตท่ีสําคัญก็คือภารกิจท้ัง 



2 ระดับ ตองสอดคลองสนับสนุนกันและกันอยางนอยท่ีสุดตองไมขัดแยงกัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จะเปนการแสดงพันธกิจระดับองคกร แตขณะเดียวกันหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะตองมีการ

กําหนดภารกิจของหนวยงานประกอบไปดวย 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคาแก

การดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะกอใหเกิด

การพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 

1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลัก และบรรลุ

วิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน 

2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นําวิสัยทัศนภารกิจหลักมาพิจารณา

กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ี

ควรคาแกการดําเนินการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และองคกร ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะสนับสนุนหรือ

นําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนอาจแยกเปนดาน

ตางๆ โดยมีจุดมุงหมายยอยในแตละดานก็ไดซ่ึงเราจะเขียนรูปประโยคท่ีแสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังนี้ 

“คํากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานท่ี” 

กรอบความคิดท่ีใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเราจะใชกรอบ 2 กรอบ กรอบ

ความคิดแรก ก็คือวิสัยทัศนและภารกิจหลัก นั้นยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาวตองสอดคลองหรือนําไปสู

วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว กรอบความคิดท่ีสอง ก็คือ หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงหมายถึงการรักษาและเพ่ิมพูนความเจริญ

งอกงามของทองถ่ิน ในลักษณะท่ีจะเปนการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลยสืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน 

โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดานตางๆ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 

ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 

เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการโดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตองทํา

แลวการวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของทองถ่ินเพ่ือนําทองถ่ินไปใหบรรลุ

ความตองการท่ีจะเปนในอนาคต 

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

เม่ือไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจหลัก วัตถุประสงคโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห SWOT 

แลว ข้ันตอนตอไปคือการการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินหมายถึง แนวคิดหรือ

วิธีการท่ีแยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตได

อยางไร อันเปนการตอบคําถามวา  “ทองถ่ินจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดอยางไร ” ดังนั้น แนวทางการพัฒนา

ทองถ่ินจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซ่ึงเปนการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีทองถ่ินเลือก    

ท่ีจะปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และเม่ือไดบรรลุวัตถุประสงคแลวหมายความวายอมบรรลุ           



ถึงภารกิจหลักท่ีตองการดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นมีความสําคัญในเชิงตรรกะ ( Logical Linkage)  

ซ่ึงกันและกันของกระบวนการข้ันตอนและระดับตางๆ ของแผนพัฒนาทองถ่ินเชิงกลยุทธ 

หลังจากท่ีไดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินแลว จะตองนําแนวทางท่ีไดท้ังหมดมาทําการบูรณาการเพ่ือ

ไมใหเกิดความซํ้าซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ินจะทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดาน

ตางๆ ท่ีสมบูรณ 

ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาท่ี

กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการดําเนินงาน 

เปาหมายท่ีดีควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. เง่ือนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร 

2. ปริมาณ ท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนในจํานวนเทาไร 

3. คุณภาพ เปนสภาพท่ีพึงปรารถนา 

4. สถานท่ี เปนการระบุถึงเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีตองการ 

5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง 

6. ควรเปนขอความท่ีแสดงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด 

7. กรณีท่ีมีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไวเพ่ือใหเห็น

ถึงความจําเปนเรงดวน 

ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินจะนําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1-8  มาจัดทํารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเคาโครงท่ีกําหนด จากนั้นจะนํารางแผนฯ เสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร ทองถ่ิน

อนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

 

 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินเล็งเห็นถึงเปาหมายความสําเร็จในอนาคต  

2. มีกรอบแนวทางการพัฒนาทําใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

3. มีเครื่องมือท่ีใชสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน ตรงตอความตองการและความ

เดือดรอนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง 

4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความสอดคลองแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนการพัฒนาระดับชาติ 

 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 



 



บทท่ี 2 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลภูผามาน 
 

 
 

 

 

             

2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลภูผามาน   ตั้งอยูท่ี   บานภูผามาน       ตําบลภูผามาน  

อําเภอภูผามาน   จังหวัดขอนแกน  สํานักงานตั้งอยูทางทิศตะวันตกของท่ีวาการอําเภอ     ภูผามาน หางจากจังหวัด

ขอนแกน  116  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  554  กิโลเมตร ชื่อภูผามาน มาจาก ชื่อภูเขาซ่ึง

ตั้งอยูบริเวณทิศเหนือของสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน  ซ่ึงสูงประมาณ  250  เมตร  มีความสูงชันตั้งตระหงาน

สูงเดนเปนสงา             มีลักษณะคลายผามาน และมีอาณาเขต  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ  เขตองคการบริหารสวนตําบลภูผามาน  

  ทิศใต  ติดตอกับ  เขตอําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  เขตองคการบริหารสวนตําบลโนนคอม  อําเภอภูผามาน  

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย  อําเภอภูผามาน   
 

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน     6  หมูบาน 

ต.ภูผามาน 

ม.1 บานภูผามาน 

ม.4 บานทากระบือ 

ม.6 บานโนนสวาง ต.โนนคอม 

ม.1 บานโนนคอม 

ม.2 บานเซินเหนือ 

ม.3 บานเซินใต 

  ประชากรในเขต

เทศบาล 3,397 คน 

        

ขนาดพ้ืนท่ี  6.09  ตร.กม 

2.1 สภาพท่ัวไป  

 



 
        

 

   

 

 

2.1.2  ภูมิประเทศ เทศบาลตําบลภูผามาน  เปนเทศบาลขนาดเล็ก มีเนื้อท่ี 6.09 ตาราง 

กิโลเมตร  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํามีภูมิทัศน โดยรอบท่ีสวยงาม   รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหลายแหง 

ประกอบดวย ถํ้าคางคาว ถํ้าภูตาหลอ น้ําตกตาดใหญ ประชากรในชุมชนรักความสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี   คนภูผา

มานมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีดีงามโดยเฉพาะประเพณีตรุษไท    ภูผามาน ท้ังยังมีภาษาทองถ่ิน

อันเปนเอกลักษณ 
 

                  2.1.3  เขตการปกครอง/ประชากร/จํานวนครัวเรือน   แยกเปนดังนี้   

ตําบล หมูบาน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

ตําบลโนนคอม หมูท่ี 1 บานโนนคอม 312 337 649 192 

หมูท่ี 2 บานเซินเหนือ 244 250 494 136 

หมูท่ี 3 บานเซินใต 282 294 576 154 

ตําบลภูผามาน หมูท่ี 1 บานภูผามาน 220 226 446 259 

หมูท่ี 4 บานทากระบือ 236 255 491 124 

หมูท่ี 6 บานโนนสวาง 429 412 841 265 

รวมท้ังสิ้น 1,723 1,774 3,397 1,130 

   

หมายเหต ุ ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลภูผามาน ณ วันท่ี 30  เมษายน  2557 

 

2.1.4  การใชท่ีดิน   การใชประโยชนท่ีดินปจจุบันเทศบาลตําบลภูผามาน  แบงออกเปน  ดังนี้ 

  (1)  ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย  ประชากรตั้งบานเรือนบริเวณตามแนวถนนทางดานทิศตะวันออก

และตะวันตกของสํานักงานเทศบาล  ซ่ึงติดกับลําน้ําเชิญ มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2361 สายหนองเขียด 

วังสวาบ ตัดผาน 

  (2)  ท่ีดินประเภทเพ่ือการเกษตร  สวนใหญจะเปนนาขาว  ปลูกถ่ัวเหลือง อยูทางทิศตะวันออก  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใตของสํานักงานเทศบาล 

2.1.5  ทรัพยากรน้ํา  แหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน  ดังนี้ 

  -  ลําน้ําเชิญ  วิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําทาของลําน้ําเชิญ  ใชขอมูลจากสถานีวัดน้ําทาของกรม

ชลประทาน  สถานี  E.38  ซ่ึงตั้งอยูท่ีบานโนนหัน  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  พบวาลําน้ําเชิญมีน้ําไหลตลอด

ท้ังป  โดยในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม           มีปริมาณน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญ   รวมเทากับ 



273.8  ลาน ลบ.ม. และในฤดูแลงระหวางเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือน เมษายน  มีปริมาณน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญ

รวมเทากับ  40.5  ลาน ลบ.ม. ท้ังนี้มีน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญรวมตลอดปเทากับ 314.30  ลาน ลบ.ม. 

  -หนองสมอ  เปนแหลงน้ําขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี  396  ไร  47  ตารางวา  ซ่ึงปจจุบันสวนใหญใช

ประโยชนเพ่ือการเกษตรและใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา และหนองสมอมีพ้ืนท่ีรับน้ําเทากับ  18  ตร.กม. 

สามารถคํานวณไดวาจะมีน้ําไหลจากฝนตกในพ้ืนท่ีรับน้ําของหนองสมอ แลวไหลลงหนองสมอเปนปริมาณ 4.20 

ลาน ลบ.ม./ป 

  -ลําหวยลึก  เปนลําหวยธรรมชาติขนาดเล็กในเขตเทศบาลตําบลภูผามานซ่ึงรับน้ํามาจากเขต

องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย (ฝายปาบัว) เขตองคการบริหารสวนตําบลวังสวาบ และเขตองคการบริหารสวน

ตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงไหลมาบรรจบกับลําน้ําเชิญ 

  2.1.6  ทรัพยากรปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลภูผามานไมมีแหลงปาไมท่ีสําคัญ     แตใน

บริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงมีแหลงปาไมท่ีสําคัญ  โดยเทศบาลตําบลภูผามานมีพ้ืนท่ีราบระหวางหุบเขาในทางทิศเหนือ  

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอุทธยานแหงชาติภูผามาน  ดานลางทางทิศใตเปนท่ีราบติดลําน้ําเชิญ  พ้ืนท่ีเปนปาเขตอนุรักษ  1  แหง  

คืออุทยานแหงชาติภูผามาน  มีพ้ืนท่ี  169,539  ไร  ครอบคลุมพ้ืนท่ี    ตําบลนาหนองทุม  อําเภอชุมแพ  จังหวัด

ขอนแกน  ตําบลหวยมวง  ตําบลวังสวาบ  ตําบลนาฝายและตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน  

(เดิมเปนปาสงวนแหงชาติดงลาน)  สภาพปาประกอบดวยปาดิบเขา  ปาดิบแลง  ปาเบญจพรรณ  และปาเต็งรัง  

พรรณไมสําคัญไดแก  ประดู  มะคาโมง  ตะแบก  เหียง  พลวง  แดง  เต็ง  รัง  พรรณไมพ้ืนลางท่ีข้ึนอยูหนาแนน

ไดแก  วาน  ไพร  ชัน  ขาปา  เพ็ก  หวาย  กลวยไมปา  หญาคง  แฝก  ฯลฯ  ท้ังนี้  พบวา  ปาไมในพ้ืนท่ียังมีพืช

เปนแหลงอาหารทางธรรมชาติของประชาชนชาวพ้ืนเมือง  ไดแก  เห็ด  หนอไม  ผักหวาน  พืชผักปา  สมุนไพร    

ตาง ๆ ซ่ึงมีอยูในปา  โดยมีชาวบานมีกิจกรรมรวมกันในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 

จังหวัดขอนแกนจากสถิติอากาศในคาบ  30  ป  (พ.ศ.2514-2543)  จัดอยูในเขตภูมิอากาศรอน

ชื้นสลับแลง  ประกอบดวย  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอนท่ีคอนขางจะรอนจัด  เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  

ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวงสั้น ๆ เริ่ม

ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยสามารถสรุปสภาพภูมิอากาศไดดังนี้ 

  2. 1.7  อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปเทากับ  26.8  องศาเซลเซียส  โดยในฤดูรอนมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุดประมาณ  32.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  22.3  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดท่ีเคยวัด

ไดพบในเดือนเมษายนเทากับ  42.6  องศาเซลเซียส  สวนอุณหภูมิท่ีต่ําท่ีสุดท่ีตรวจวัดไดเทากับ  5.6  องศา

เซลเซียส  ตรวจวัดไดในเดือนธันวาคม 

  2.1.8  ปริมาณน้ําฝน   ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปเทากับ  1,209.3  มม.  ซ่ึงจํานวนวันท่ีฝนตก

โดยเฉลี่ยตอปเทากับ  106.7  วัน  เดือนสิงหาคมเปนเดือนท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดเทากับ  196.3  

มม.  และเดือนมกราคมมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุดเทากับ  19.0  มม. 

  2. 1.9  ความช้ืนสัมพัทธ   คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ  71  โดยมีคาความชื้น

สัมพัทธเฉลี่ยท้ังปเทากับรอยละ  88  และมีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุดเทากับรอยละ  50โดยมีความชื้นต่ําสุดท่ี

ตรวจวัดไดเทากับรอยละ  10  ตรวจวัดไดในเดือนมีนาคม 



  2.1.10  ความเร็วลม  ความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปอยูในชวง  1.3-2.5  นอต  โดยลมท่ีพัดสวนใหญเปน

ลมท่ีพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมทิศตะวันตกเฉียงใตและลมทางทิศใต  โดยความเร็วลมสูงสุดท่ีตรวจพบ

เทากับ  47  นอต  ในเดือนเมษายน 

  2.1.11  การระเหยของน้ํา   อัตราการระเหยของน้ําโดยเฉลี่ยท้ังปเทากับ  1,801.9  มม.  โดยมี

อัตราการระเหยเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ  195.5  มม.  และอัตราการระเหยเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนกันยายน

เทากับ  121.8  มม. 

  2.1.12 ความดันบรรยากาศ   คาความดันบรรยากาศเฉลี่ยท้ังปเทากับ  1,009.4  เฮกโตปาสคาล  

มีพิสัยอยูระหวาง  1,005.3-1,015.1  เฮกโตปาสคาล  โดยมีคาเฉลี่ยความดันบรรยากาศสูงสุดตลอดท้ังปเทากับ  

1,028.1  เฮกโตปาสคาล  และมีคาความดันบรรยากาศต่ําสุดเทากับ  994.3  เฮกโตปาสคาล  และมีคาความตาง

ความดันบรรยากาศเฉลี่ยเทากับ  5.0  เฮกโตปาสคาล 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.1.13  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคม  ขนสง  ระบบคมนาคม  ขนสง  ท่ีสําคัญ คือ การ

คมนาคมทางบกไดแก  ทางรถยนต  และถนนตาง ๆ โดยรายละเอียดขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน      มีดังนี้ 

การคมนาคม  ขนสง ระบบการคมนาคม ขนสง  ท่ีสําคัญคือ   การคมนาคมทางบก 

ไดแก    ทางรถยนต  และถนนตางๆในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 

ตารางขอมูลถนนภายในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

ลําดั

บท่ี 

 

ช่ือถนน 

จํานวน

เสาไฟฟา

สองสวาง 

(จุด) 

ขนาดถนน ( ม.) สภาพการใชงานในปจจุบัน ( ม.) ทอระบายน้ํา  

( ม.) 

เขตทาง กวาง ยาว คสล. ลาด

ยาง 

ลูกรัง/

หินคลุก 

ดิน ซาย ขวา 

1 ซอยเทศบาล 1 - 3 3 534 - - 534/- - - - 

2 ซอยเทศบาล 2 4 7 4 271 271 - - - - - 

3 ซอยเทศบาล 2/1 4 5 4 347 347 - - - 150 150 

4 ซอยเทศบาล 3 9 6 4 527 527 - - - - - 

5 ซอยเทศบาล 4 3 7 4 391 391 - - - - - 



6 ซอยเทศบาล 4/1 - 5 4 76 76 - - - - - 

7 ซอยเทศบาล 5 3 6 4 289 289 - - - - - 

8 ซอยเทศบาล 6 3 6 5 143 143 - - - 143 - 

9 ซอยเทศบาล 6/1 5 5 4 365 365 - - - 167 - 

10 ซอยเทศบาล 7 6 7 6 220 220 - - - 150 150 

11 ซอยเทศบาล 8 3 6 4 284 284 - - - 100 100 

12 ซอยเทศบาล 8/1 4 6 4 201 201 - - - - - 

13 ซอยเทศบาล 9 7 6 4 318 318 - - - - - 

14 ซอยเทศบาล 9/1 - 6 4 185 185 - - - - - 

15 ซอยเทศบาล 9/2 3 6 4 232 232 - - - - - 

16 ซอยเทศบาล 9/3 - 6 4 150 150     - 

17 ซอยเทศบาล 10 9 6 4 697 697 - - - 150 150 

18 ซอยเทศบาล 11 4 6 4 291 291 - - - 214 214 

19 ซอยเทศบาล 

11/1 

5 6 4 242 242 - - - - - 

 

 

 

 

 

ตารางขอมูลถนนภายในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

ลําดั

บท่ี 

 

ช่ือถนน 

จํานวนเสา

ไฟฟาสอง

สวาง 

(จุด) 

ขนาดถนน ( ม.) สภาพการใชงานในปจจุบัน ( ม.) ทอระบายน้ํา  

( ม.) 

เขต

ทาง 

กวาง ยาว คสล. ลาด

ยาง 

ลูกรัง/

หินคลุก 

ดิน ซาย ขวา 

20 ซอยเทศบาล 12 3 7 4 267 267 - - - 267 267 

21 ซอยเทศบาล 12/1 3 3 3 160 160 - - - - 85 

22 ซอยเทศบาล 13 2 6 4 209 - 209 - - - - 

23 ซอยเทศบาล 14 4 8 4 629 629 - - - - - 

24 ซอยเทศบาล 15 2 5 4 163 163 - - - - - 

25 ซอยเทศบาล 16 4 4 4 150 150 - - - - - 

26 ซอยเทศบาล 16/1 - 3 3 39 39 - - - - - 



27 ซอยเทศบาล 17 2 8 4 32 32 - - - - - 

28 ซอยเทศบาล 18 2 5 4 82 82 - - - - - 

29 ซอยเทศบาล 19 2 6 4 318 219 99 - - - - 

30 ซอยเทศบาล 20 3 6 6 221 221 - - - - - 

31 ซอยเทศบาล 20/1 2 7 6 81 81 - - - - - 

32 ซอยเทศบาล 21 6 5 4 309 309 - - - - - 

33 ซอยเทศบาล 22 7 6 4 421 421 - - - - - 

34 ซอยเทศบาล 23 1 4 4 34 34 - - - - - 

35 ซอยเทศบาล 24 4 6 6 166 - 166 - - - - 

36 ถนนประชาอุทิศ - 7 4 815 311 - -/504 - 416 416 

37 ถนนประสานมิตร 3 5 4 2,417 202 - 1,170/ 

1,045 
- - - 

38 ถนนหลังเมือง 22 9 4 2,349 2,349 - - - 278 - 

39 ถนนหลังเมือง ซอย 1 3 4 4 163 163      

40 ถนนหลังเมือง ซอย 3 3 6 4 163 163 - - - - - 

41 ถนนหลังเมือง ซอย 5 3 6 4 152 152 - - - - - 

42 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ 12 15 8 6,150  6,150   1,000 1,000 

43 ถนนทากระบือ -นาน้ําซํา 2 10 6 648 - 648 - - - - 

44 ถนนโนนคอม - นาน้ําซํา - 8 4 629 629 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

การไฟฟา 

  - ไฟฟาท่ีผลิตโดยการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดเปน 100 % ของพ้ืนท่ี 

  - จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 1,130 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช   -  ครัวเรือน 

  - จํานวนไฟฟาสาธารณะครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล  

  - จํานวนระบบไฟฟาแบบโซลาเซลล       มี  ไมมี  

การประปา    ปจจุบันมีบริการน้ําประปาโดยการประปาเทศบาลตําบลภูผามานไดรับบริการทุกหมูบานในเขต

เทศบาล และกําลังดําเนินการขยายเขตบริการน้ําประปา ใหท่ัวถึงทุกหลังคาเรือน  

  - จํานวนน้ําประปาท่ีผลิตได    400    ลบ.ม./วัน    จํานวนน้ําประปาท่ีตองการใช    650    ลบ.ม./วัน 

  - จํานวนแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา         2        แหง  



  - จํานวนแหลงน้ําดิบสํารองท่ีใชผลิตน้ําประปา 1        แหง  

การส่ือสารและโทรคมนาคม   การสื่อสารอันไดแก  ไปรษณีย – โทรเลข  และโทรศัพท          ในเขตเทศบาลมีท่ี

ทําการไปรษณีย  1  แหง  สําหรับโทรศัพททางไกลยังใชบริการของสํานักงานบริการโทรศัพทชุมแพ  รายละเอียด

ดังนี้ 

  - จํานวนบานท่ีมีโทรศัพท     354     หลังคาเรือน 

  - จํานวนโทรศัพทท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ     34.63     ของหลังคาเรือน 

  - จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 17 แหง  เพียงพอ  ไมเพียงพอ  ตองการเพ่ิม   5   จุด 

  - จํานวนชุมสายโทรศัพท 1  แหง  

  - เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใหบริการในพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ  100 

  - ท่ีทําการไปรษณีย    1 แหง  เพียงพอ        ไมเพียงพอ    

  - จํานวนสถานท่ีบริการอินเตอรเน็ต 8 แหง  

  - จํานวนสถานีวิทยุ / วิทยุชุมชน    1 แหง  

  - สถานีโทรทัศนท่ีสามารถรับชมไดโดยใชเสาอากาศ  (ไมรวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี) 

คิดเปนเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี 

   ชอง 3  100  %  ชอง 5 100  %  ชอง 7 100  % ชอง 9 100  % 

   ชอง 11  100  %  ชอง ITV    100 % 

  - วิทยุสามารถรับสัญญาณได FM 100 %  AM 100 % 

  - จํานวนหอกระจายขาวท้ังหมดในพ้ืนท่ี     6 แหง  (ครบทุกหมูบาน) 

  - จํานวนเสียงตามสายท้ังหมดในพ้ืนท่ี  1 แหง (13 จุด) ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อปท.100% ดังนี้ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหอกระจายขาว สถานท่ีตั้ง 

ผูประกาศ

ขาว 

จํานวน

หมูบาน 

ท่ีไดรับ

บริการ 

ท่ีมาของงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 

(บาท) 

งบทองถิ่น 

(บาท) 

1 เทศบาลตําบลภูผามาน 
สํานักงาน 

เทศบาลตําบลภูผามาน 
มี 6 - 572,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.14  ดานเศรษฐกิจ   



ลักษณะการประกอบอาชีพ   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทํานาป  การทํานาปง  

ปลูกถ่ัวเหลือง  เลี้ยงสัตว ฯลฯ  

    การสงเสริมอาชีพชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ 
จํานวนสมาชิก

ที่มาจากทองถ่ิน 
สถานที่ตั้ง วัตถุดิบ ศูนยจําหนายสินคา 

กลุมทอผาพื้นบาน 

บานโนนคอม 

ผาซ่ิน , ผาฝาย , ถุงยาม 

ผาขาวมา 
22 

(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที่ 
- 

กลุมผาไหมทอมือ 

บานเซินเหนือ 
ผาไหม 16 

(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที่ 
- 

กลุมสตรีสหกรณ 

บานเซินใต 

ทอผาพื้นบาน 

ตัดเส้ือสําเร็จรูป 
30 

(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที ่
- 

กลุมทําไมกวาดทางมะพราว 

บานทากระบือ 
ไมกวาดทางมะพราว 13 

(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที ่
- 

กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ 28 
( ) ที่สาธารณะ 

(     ) บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

(    ) นอกพื้นที ่
- 

กลุมทอผาพื้นเมือง 

บานโนนสวาง 

ผาคลุมไหล , ผาพันคอ 

ผาตัดชุด 
29 

(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่

() นอกพื้นที ่
- 

กลุมเล้ียงเปดพันธุเนื้อ เปดมาบาลี 52 
ม.1 , 2 , 3 

ต.โนนคอม 

() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที ่
 

 

การเกษตรกรรม การทําเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ถ่ัวเหลือง และการปลูกผักตางๆ   

การอุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีสวนมากจะเปนอุตสาหกรรมขนาด 

ยอมหรือขนาดครัวเรือน  เชน  โรงงานทําขนมจีน   ทอผา  เปนตน 

 การพาณิชยกรรม/การบริการ     เทศบาลตําบลภูผามานมีศูนยกลางพาณิชยกรรมเพียง  1  แหง  

ซ่ึงเปนลานคาชุมชน  ท้ังนี้เนื่องจากตัวชุมชนอยูหางจากตัวเมือง      ฉะนั้น  การพาณิชยกรรมหลักสวนใหญ

ประชากรจะนิยมไปซ้ือหา  สิ่งของจากตัวชุมชนเทศบาลเองมีสินคาตาง ๆ ดังนี้ 

รานขายเครื่องดื่มอาหาร     7 ราน  

รานเสริมสวย                   5        ราน 

รานอะไหลเครื่องยนตและซอมเครื่องยนต     11  ราน 

รานอุปกรณไฟฟาวิทยุและอุปกรณกอสราง     5   ราน 

รานขายของชํา                                  22      ราน 

ตลาดสดเทศบาล       1 แหง 

สถานีบริการน้ํามัน/ปม      4  แหง  

สถานีบริการน้ํามัน/หลอด        3  แหง  

โรงสีขาว       9    แหง  

รานถายรูป       1 แหง  

 

การทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาล มีจํานวน 1 แหง คือ หนองสมอ ซ่ึงอยู 

ระหวางการดําเนินการปรับปรุง และมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง  ดังนี้ 



1. ภูผามาน  อําเภอภูผามาน  เปนภูเขาหินปูนท้ังลูก  มีหนาผาตัดตรง  เปนแนวดิ่ง  มองจากดานหนา จะ

เห็นคลายผามาน  ความสูงประมาณ  520  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ความสูงวัดจากระดับ

พ้ืนดินประมาณ  300  เมตร  ดานบนของภูผามานเปนหินสลับกับพ้ืนท่ีปาไมไผ  มีสัตวปาประเภทลิง  

หมูปา  และเกง  อาศัยอยู  มีถํ้าท่ีสํารวจแลว  ไดแก  ถํ้าคางคาว  ถํ้า พระ ถํ้าเสือ  เหมาะสําหรับ

นักทองเท่ียวท่ีชอบการผจญภัยการไตเขา  การปนหนาผาท่ีสูงชัน 

2. ถํ้าคางคาว  อําเภอภูผามาน  ตั้งอยูบนภูผามาน  หางจากท่ีวาการอําเภอ  2.5  กิโลเมตร  บริเวณหนา

ผาดานหนาสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ  100  เมตร  ภายในมีถํ้ามีคางคาวขนาดเล็กอาศัยนับลานตัว  

ทุกวันคางคาวจะออกจากถํ้าในเวลา  18.00  น.  ใชเวลา 30-45  นาที  บินออกเปนกลุมยาวนับสิบ

กิโลเมตร 

3. ถํ้าภูตาหลอ  อําเภอภูผามาน  เปนถํ้าท่ีโอโถง  พ้ืนท่ีประมาณไรเศษ  เพดานถํ้าสูง  5-7  เมตร  มีหิน

งอก  หินยอย  ซ่ึงอยูในสภาพท่ีเปนธรรมชาติ  พ้ืนถํ้าเปนดินเรียบ  อากาศภายในเย็นสบาย  หินบาง

กอนมีลักษณะคลายเข้ียวหนุมาน 

4. น้ําตกตาดฟา  อําเภอภูผามาน  เปนน้ําตกท่ีเกิดจากหวยตาดฟา  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตแดนอําเภอภูผา

มาน  จังหวัดขอนแกน   กับอําเภอน้ําหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ อยูในทองท่ีบาน ดงสะคราน  หมู  7  

ตําบลวังสวาบ  หางจากท่ีวาการอําเภอภูผามาน  40  กิโลเมตร  มีชั้นน้ําตกประมาณ  5  ชั้น  ชั้นท่ีมี

ความสูงและความสวยงามมากท่ีสุด  เปนน้ําตกชั้นสุดทายท่ีมีความสูงประมาณ  80  เมตร  เปนน้ําตก

ท่ีมีความสูงมากท่ีสุดของอําเภอภูผามาน 

  การปศุสัตว  ลักษณะประกอบการปศุสัตวในพ้ืนท่ีเทศบาลฯมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการจําหนายเปนรายได สัตว

ท่ีเลี้ยงมากไดแก โคเนื้อ กระบือ สุกร เปด ไก ปลา  เปนตน 

2.1.15  ดานสังคม   การศึกษา  มีประเภทของการศึกษาดังตอไปนี้ 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

ระดับ จํานวน 

หองเรียน 

จํานวน 

นักเรียน 

จํานวน 

ครูผูสอน 

สังกัด 

1 ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑวัดเฉลียงทอง 

กอนเกณฑ 1 40 2 เทศบาลตําบลภูผามาน 

2 ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑวัดทากระบือ 

กอนเกณฑ 1 41 2 เทศบาลตําบลภูผามาน 

3 โรงเรียนบานโนนสวาง

ทากระบือ 

กอนประถมศึกษา

และประถมศึกษา 

8 168 10 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต  5 

4 โรงเรียนบานโนนคอม กอนประถมศึกษา

และประถมศึกษา 

8 160 10 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต  5 
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ศาสนา  รายละเอียดดังนี้  

   - จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  99   ของประชากรท้ังหมด 

   - จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ     -     ของประชากรท้ังหมด  

   - จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต  รอยละ     1    ของประชากรท้ังหมด 

   - จํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ  รอยละ     -     ของประชากรท้ังหมด 

   - จํานวนวัด   4 แหง  

   - จํานวนเมรุเผาศพ  4 แหง  เพียงพอ        ไมเพียงพอ 

   - จํานวนโบสถ (ศาสนาคริสต)  - แหง  

   - จํานวนมัสยิด   - แหง  

   - จํานวนสุสาน (คริสต)  - แหง  

     - (อิสลาม)  - แหง  

     - (จีน)   - แหง  

 

การสงเคราะหและจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลภูผามาน 

- จํานวนประชากรท่ีพิการหรือทุพพลภาพท่ีไดรับความชวยเหลือ  64 คน  

- จํานวนคนชราท่ีไดรับความชวยเหลือ   447   คน  

- จํานวนประชากรท่ีเปนโรคเอดสและไดรับความชวยเหลือ   7   คน 

ขอมูลกีฬา  นันทนาการ  และพักผอน 

   -  จํานวนสวนสาธารณะ - แหง  เพียงพอ         ไมเพียงพอ 

   -  จํานวนหองสมุดประชาชน 1 แหง  เพียงพอ         ไมเพียงพอ 

   -  จํานวนลานกีฬา 4  แหง  อยูในความดูแลของ  เทศบาลตําบลภูผามาน 

   -  จํานวนสนามกีฬา  2  แหง อยูในความดูแลของ  (1) ร.ร.บานโนนสวางทากระบือ  

                   (2) ร.ร.บานโนนคอม  

  2.1.16  ดานสถานบริการสาธารณสุข 

    -  จํานวนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง   1     แหง  

    -   สถานีอนามัย     1     แหง   



    -  จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข       4     แหง   

    -  จํานวนคลีนิกเอกชน   4    แหง  

    -  จํานวนรานขายยา   1    แหง  

    -  สถานพยาบาล (นวดแผนไทย)  1    แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบประมาณและโครงสรางการบริหารงานเทศบาลตําบลภูผามาน 

รายรับ – รายจายจริง ป พ.ศ. 2556 

รายรับจริง ประจําปงบประมาณ 2556 

   -  ภาษีอากร    215,643.55  บาท   

   -  คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  264,146.80  บาท  

   -  รายไดจากทรัพยสิน   545,145.65  บาท 

   -  รายไดเบ็ดเตล็ด     62,074.00  บาท 

   -  รัฐบาลจัดสรรให        17,303,956.07  บาท 

   -  อุดหนุนท่ัวไป          10,055,265.00  บาท  

        รวมรายรับ         28,446,231.07  บาท 

รายจายจิรง ประจําปงบประมาณ 2556 

   -  เงินเดือน-ฝายการเมือง   2,624,640.00 บาท  

   -  เงินเดือน-ฝายประจํา   3,428,873.90 บาท  

   -  คาจางประจํา       321,100.00 บาท  

   -  คาจางชั่วคราว    2,981,355.00 บาท          

  -  คาตอบแทน    2,772,909.00 บาท             

   -  คาใชสอย    2,493,592.78 บาท            

   -  คาวัสดุ    2,662,657.69 บาท              



   -  คาสาธารณูปโภค      440,173.81 บาท   

  -  เงินอุดหนุน    1,892,222.87 บาท  

   -  รายจายอ่ืนๆ         46,400.00 บาท          

  -  งบกลาง     2,114,862.52 บาท        

 -  คาครุภัณฑ              1,845,126.83 บาท              -  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง             4,794,500.00 บาท 

   รวมรายจาย           28,418,414.40 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางสวนราชการ 
เทศบาลตําบลภูผามาน 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๗) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ๗) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๗) 

- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานนิติการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร 

- งานสถิติการคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานกิจการประปา 
  - งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

  - งานสงเสริมสุขภาพ 
 - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2.2  ศักยภาพของทองถิ่น 

 



เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

 1.  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

 2.  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  

 3.  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 4.  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

 5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

 6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

 7.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

 8.  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

 9.  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  

เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  

 1.  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 2.  ใหมีโรงฆาสัตว  

 3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

 4.  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

 5.  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 6.  ใหมีการบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

 7.  ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

 8.  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  

 9.  เทศพาณิชย  

 

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

 2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  

 3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  

 4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ  

 5. การสาธา รณูปการ 

 6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  

 7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน  

 8. การสงเสริมการทองเท่ียว  

 9. การจัดการศึกษา  

 10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

 11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

 12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  

 13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

 14. การสงเสริมกีฬา  



 15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

 16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  

 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

 18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  

 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

 20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว  

 22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  

 23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

 สาธารณสถานอ่ืนๆ  

 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 25. การผังเมือง  

 26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  

 27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

 28. การควบคุมอาคาร  

 29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

 และทรัพยสิน  

 31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด



บทท่ี  3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ความนํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑จนถึงแผนพัฒนา

ฯ ฉบับท่ี ๑๐  มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ เง่ือนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔)เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผน

พัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา” พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนแบบบูรณาการแบบองครวมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ตอมา

แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง”เปนปรัชญานําทางใน

การพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา ” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๘-๙ และการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังคน สังคม  เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุมกัน”  ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนท่ีมีอยูในประเทศ

และการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือ

มุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  และความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน 

  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๐  สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชอยางกวางขวางทุกภาคสวน  สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง   มีภูมิคุมกันสูงข้ึนในหลายดาน  และ

สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  สะทอนไดจากดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

ของคนไทยโดยรวมท่ีไมไดรับผลกระทบและอยูระหวางรอยละ  ๖๖-๖๘  มีปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง การมี

งานทํา  ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของครอบครัวท่ีสงผลดีตอความอยูเย็นเปนสุข  อยางไรก็ตาม

ปจจัยท่ียังเปนอุปสรรค  ไดแก  ความสมานฉันทในสังคม  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ

เสี่ยงจากปญหายาเสพติดท่ีสูงข้ึน  รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปญหาสอดคลอง

กับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๐ ท่ีประสบความสําเร็จนาพอใจ  

เศรษฐกิจของประเทศไทยเขมแข็งและเริ่มเติบโตอยางมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๗.๘  ในป  

๒๕๕๓  หลังจากชะลอตัวอยางตอเนื่องจากรอยละ ๕.๑  ในป  ๒๕๔๙ และหดตัวลงรอยละ ๒.๓ ในป ๒๕๕๒ 

คุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน มีหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย และความยากจน

ลดลง แตตองใหความสําคัญตอเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน 
 



ทรัพยสิน และความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการ

กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ัง

โอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ จึง

จําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอม

ใหแกคน  สังคม   

และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  

สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

  “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

 (1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการ

คุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง

เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

 (2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 (3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 

และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (4)  สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

(1)เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

  (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังกาย ใจ สติปญญา อารมณ  คุณธรรม

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  

  (3)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือขายดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา  นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซ่ียน  มี

ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอน

ต่ํา 



  (4)  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

และยั่งยืน  ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณไดยากและ

ซับซอนมากยิ่งข้ึน  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ ให

เขมแข็ง ควบคูกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ  กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  มี

โอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนา

ฯ ฉบับท่ี 11  ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก  

ครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมี

คุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงสามารถ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ไดรับการคุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี

โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม  และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนา

ประเทศ 

  2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   มุงเตรียมคนให

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ

ใหมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง  มีสติปญญาท่ีรอบรู  และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม  

มีความเพียร  และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต  ควบคูกับการเสริมสราง



สภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชนและเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

  3)  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคการเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   ให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง  และสามารถใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน  เพ่ือใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง  โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช  พันธุสัตวและสัตวน้ํา  

รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  

อาหารและพลังงาน  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค  การสรางความม่ันคงในอาชีพและ

รายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสรางความ

ม่ันคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน  ชุมชน  และประเทศ  เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหภาค

เกษตรสามารถพ่ึงตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางม่ันคง 

  4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน   ให

ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิดสรางสรรค

ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  ภายใตปจจัย

สนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม  เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ  มุงปรับโครงสราง

การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

สาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง

สรางสรรค เพ่ิมผลิตภาพของภาคการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  สรางความม่ันคงดานพลังงาน ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและ

กฎระเบียบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเปน

ฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

  5)  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม มุงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

ตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให

ความสําคัญกับการ 

พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต  รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของ

ผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยาง

สรางสรรค  เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซ่ียนใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนใน

ทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง  ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิ

สติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค  ปรับปรุงกฎ  ระเบียบการขนสงคนและสินคาเพ่ือลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ  

และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการ

เปลี่ยนแปลง 



  6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน   มุงบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม

ของชุมชนในการดูแล  รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ  ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจ

และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดาน

การคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน  และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก     

ท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 

แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและทรุดโทรม -  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟา  

การพัฒนาแหลงน้ํา  และระบบน้ําประปาใหไดมาตรฐาน  

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

-  สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  การจัดทําปายเสนทางสองภาษา 

ใหมีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร 

 

ปญหารุกรานท่ีดินทํากิน ทรัพยากรปาไม  

ถูกทําลายและแหลงน้ําเนาเสีย  

-  ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปลอยน้ําเสีย

และการจัดเตรียมพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 

-  สงเสริมการอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกปา

รักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ 

ของแหลงทองเท่ียว 

-  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และความ 

ไมเพียงพอของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

-  จัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณ 

ทางการสาธารณสุข เพ่ือปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 

ในพ้ืนท่ี 

ปญหาการสื่อสารซ่ึงอาจกอใหเกิดความเขาใจ -  สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ 



ท่ีไมตรงกัน เพ่ือนบาน และพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐานเดียวกัน 

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การลักลอบ 

คามนุษย อาวุธ และยาเสพติด 

-  จัดหาอาสาสมัครสอดสองดูแลความผิดปกติประจําชุมชน 

หากพบวามีความผิดปกติใหประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือดําเนินการตอไป  

 

2. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและทรุดโทรม -  สนับสนุนงบประมาณกอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม 

ใหไดมาตรฐาน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด -  

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาภาพหลัก 

ในการพัฒนาแบบองครวมโดยดําเนินการพัฒนา 

เสนทางคมนาคมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาดแคลน

งบประมาณ 

สถานีใหบริการดานพลังงานไมเพียงพอ 

และปดบริการเร็ว 

- สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก  

 

พ้ืนท่ีดานชายแดนมีความคับแคบไมสามารถ

รองรับการจราจรในชั่วโมงเรงดวน 

- ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว (One Stop Service), การตรวจปลอยจุดเดียว (Single 

Services inspection) และดานศุลกากรแบบ Single window  

 

3. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

อุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน -  สนับสนุนใหสถาบันการเงินผอนปรนการปลอยสินเชื่อ 

ในภาคอุตสาหกรรม SMES ท่ีมีศักยภาพในการขยาย 

และปรับปรุงเทคโนโลยีใหมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

-  สนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกร  

ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจ 

เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรสงผลใหมี 

การลักลอบทําการคาตามแนวชายแดน 

-  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสรางความรูความเขาใจทางดาน

การคาการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไมมีจุดกระจายสินคา และศูนยบริการ 

แบบเบ็ดเสร็จ 

-  สงเสริมการดําเนินการกอสรางศูนยกระจายและสงสินคา 

และศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอํานวย

ความสะดวกในเรื่องขอมูลขอเสนอแนะ และประสาน 

ใหเอกชนดําเนินการ 

- จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการคาและการ



ลงทุน 

สินคาและการบริการท่ีแตละประเทศมี

ลักษณะคลายกัน 

-  สงเสริมและพัฒนาดานการรวมกุลมผูประกอบกาในลักษณะของการ

รวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือใหผูประกอบการ

มีความเขมแขงและสามารถเพ่ิมอํานาจตอรอง 

กับผูคารายใหญ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล - เรงรัดใหมีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหครอบคลุมทุกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เชน ภาษีโรงเรียน ภาษีปาย เปนตน  

- อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการคา  

(องคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

4. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานการทองเท่ียว 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ 

แหลงทองเท่ียว/การพัฒนาบุคลากร 

ดานการทองเท่ียว/การบํารุงรักษา 

และฟนฟูแหลงทองเท่ียว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพ ไดแก การ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ , การสรางเสนทางเครือขายทองเท่ียว / กิจกรรม

ทองเท่ียวรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแหลงทองเท่ียว / 

กิจกรรมทองเท่ียวเช่ือมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดท่ีอยูติดกัน ,  

การจัดการความรูดานการทองเท่ียว , การบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว

ใหมีความยั่งยืนและเกิดมูลคาเพ่ิม  

เปนตน 

-  พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรูความเขาใจ ในดาน

การใหบริการและดานภาษาเพ่ือเปน 

การสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียว 

-  ประสานทุกภาคสวนใหบํารุงรักษา ฟนฟู และพัฒนา 

แหลงทองเท่ียว โดนทําการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน 

จัดเก็บภาษีจากการทองเท่ียว 

การประชาสัมพันธไมตอเน่ือง /  

สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายช้ีทาง  

และศูนยบริการนักทองเท่ียวยังไมไดมาตรฐาน 

-  เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวใน

รูปแบบตางๆ ไดแกเว็บไซต สื่อวิทยุ และโทรทัศน 

-  จัดทําปายช้ีทาง / แผนท่ีทองเท่ียวสองภาษา 

-  จัดตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูดาน

ภาษาตางประเทศใหบริการ 

-  ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของประเทศไทย 

และกําชับใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของเขมงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียว 

 

5. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานการศึกษา 
 



ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เจาหนาท่ีและประชาชนสวนใหญไมสามารถใช

ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบานในการ

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนาเยาวชนสามารถใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

และตลาดแรงงงาน 

-  จัดสรรงบประมาณในการจางครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ

เพ่ือนบาน / ครูชาวตางชาติใหเพียงพอกับความตองการของโรงเรียน 

-  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดยเนนท่ีการฟงและพูด

เพ่ือติดตอสื่อสารกับชาวตางชาต ิ

 

การสืบคนขอมูลของหนวยงานในประเทศ 

มีอยูอยางจํากัดเน่ืองจากการจัดทําขอมูล 

ไมเปนระบบและมีความลาหลัง 

- สรางชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเปนภาษาสากล 

และมีความปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

 

การเรียนการสอนของไทยไมสอดคลอง 

กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับประเทศสมาชิกเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาตอ 

- สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

 

6. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานสาธารณสุข 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และสุขอนามัย -  สงเสริมดานสาธารณสุขข้ันมูลฐานท้ัง 14 ดาน ไดแก 

1) การสุขศึกษา (Health  Education) 

2) โภชนาการ  (Nutrition) 

3) การจัดหานํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation) 

4) การเฝาระวังโรคประจําถ่ิน (Surveillance for local Disease Control) 

5) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization 

6) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health 

and Family Planning) 

7) การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 

8)  การจัดหายาท่ีจําเปน (Essential Drugs) 

9)  สุขภาพจิต  (Mental Health) 

10)  ทันตสาธารณสุข  (Dental Health) 

11)  การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)  

12)  การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 

13)  การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ    (Accident  and 

Noncommunicable Disease Control) 

14)  การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)  

-  วางแผนรองรับการเขามาของแรงงานและนักทองเท่ียวโดยการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือ

รองรับการตรวจโรค ปองกันโรค และรักษาโรค  



-  กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลงเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยงดานสุขภาพและยาเสพติด

อยางจริงจัง 

-  พัฒนาขีดความสามารถจองอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานซึ่งอยูในความดูแล

ของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนกําลังสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

7. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานส่ิงแวดลอม  

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ปญหาขยะ แหลงนํ้าเนาเสีย มลพิษทางอากาศ การ

รุกรานท่ีดินทํากิน และการทําลายทรัพยากรปาไม  

-  จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนแมขาย

ในการสราง โรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ  

-  วางระบบกําจัดนํ้าเสียรวมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  ออกขอบัญญัติ  และเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตนนํ้า และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 

-  จัดการท่ีดินทํากินและแบงเขตพ้ืนท่ีอุทยานและปาสงวนใหมีความชัดเจน 

-  สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินเชน การจัดตั้งอาสาสมัครรักษา

ปาและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

 

 

8. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองสงเสริมดานอัตลักษณ  

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

การสงเสริมอัตลักษณของตนเองและการเรียนรูอัต

ลักษณของประเทศเพ่ือนบาน  

“รูเขา รูเรา”  

-  สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการถายทอด           

อัตลักษณของชุมชน อัตลักษณอาเซียน และเผยแพรวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน  

-  ปลูกฝงอัตลักษณท่ีสําคัญใหแกเด็กและเยาวชน เชน ภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษาทองถ่ิน การแตงกาย การละเลนพ้ืนบาน อาหารและขนม

ไทย 

-  สงเสริมการศึกษาและคนควาถึงแหลงท่ีมาของวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือ

เช่ือมโยงใหรูสึกผูกพันเปนหน่ึงเดียวกัน  

-  สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัตลักษณ

วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

-  จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถ่ิน 

-  จัดทําพิพิธภัณฑพ้ืนบานหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดทองถ่ิน เพ่ือ

แพรอัตลักษณความเปนไทย 

- สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณระหวางไทยและ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เชน การจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 

 

 



แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

แนวทางท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ

แขงขัน โดย 

1.  เรงตอยอดและใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน

บาน 

2.  สรางความม่ันคงและความสมดุลดานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวดี-แมโขง-เจาพระยาหรือ ACMECs 

3.  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรท้ังในและนอกเขตชลประทาน  

4.  เพ่ิมความม่ันคงของอาชีพเกษตรเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยใหอยูได  

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน  

6.  สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ใหมีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากข้ึน 

7.  พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูภูมิปญญาไทย 

8.  เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวและภาคบริการ 

9.  พัฒนาโรงสรางพ้ืนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 แนวทางท่ี 2 : พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต โดย 

1.  พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ 

2.  พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย 

3.  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 

4.  สงเสริมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม 

5.  สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนท้ังทางดานการรักษาและการปองกัน 

6.  พัฒนาบริการดานสุขภาพ 

แนวทางท่ี 3 : สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชน โดย 

1.  สรางโอกาสและความม่ันคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จ

ของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร 

2.  การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม 

3.  สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 

4.  เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชน  

5.  พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู 

6.  เสริมสรางความม่ันคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง และ

เปนธรรม 

แนวทางท่ี 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย 

1.  อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพ้ืนท่ีปาไม 

2.  สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาและดูแลรักษาปา 



3.  การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

5. พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและพัฒนาระบบ

ชลประทาน 

6. ควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-

ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด โดย

จังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด 

มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ ” ( รอย  มาจาก รอยเอ็ด , แกน  มาจาก 

ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ ) 

                   

 

 

       วิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

              “ ศูนยกลางผลิต  การคา และการลงทุน อุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงานทดแทนสู

สากล “ 

    กลุมจังหวัด  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไว 3 ประเด็น  ดังนี้ 

  1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  

   - เปาประสงค  

   - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 

   -  เพ่ิมมูลคาและรายไดภาคการเกษตร  

   -  สรางความสมดุลของการผลิตระหวางพืชอาหารและพลังงานทดแทน  

  -  กลยุทธและแนวทาง   โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาภาคเกษตรโดยพัฒนา

และปรับปรุงแหลงน้ําท้ังในพ้ืนท่ีเขตชลประทานและพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกัก

เก็บน้ําของแหลงน้ําตนทุนตามธรรมชาติ และท่ีไดพัฒนาข้ึนมา พัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของ

เกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาค

การเกษตร  โดยพัฒนาปรับปรุงปจจัยการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงข้ึนและลดตนทุนการผลิตดวยการ

สนับสนุนใหมีการใชเมล็ดพันธุดี สรางคุณภาพของสินคาภาคการเกษตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดดวย

การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีดีและเหมาะสมการผลิตสินาพืชอาหารปลอดภัย สงเสริมใหเกษตรกร

ประยุกตใชเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐาน สรางความสมดุลของการใชพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการผลิต 

โดยสนับสนุนใหมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใชท่ีดินในการผลิตสินคาภาคเกษตร 



 

  2.  การพัฒนาและเสริมสรางความพรอมของพ้ืนท่ีในการสงเสริมการลงทุน 

  -  เปาประสงค  พัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนพ้ืนท่ีท่ีนาลงทุน 

  -  กลยุทธและแนวทาง    โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีในการรองรับการ

ลงทุน โดยการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการลงทุน โดยเฉพาะระบบการขนสงสินคา  เพ่ือ

เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนวิจัยและ

พัฒนาการแปรรูปสินคาการเกษตร ในเชิงผลิตภัณฑสรางสรรค เพ่ือกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจ 

พัฒนาความพรอมของแรงงานเพ่ือรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือการ

ลงทุนกลุมจังหวัด ฯ พัฒนาและสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการและวิสาหกิจ ท้ังรายเดิมและรายใหม โดย

การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของและพัฒนาเครือขายผูลงทุนสงเสริมใหมีระบบคาสินคาภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  โดยการพัฒนาระบบการคาในรูปแบบตาง ๆ เชน ตลาดสินคาเกษตร

ปลอดภัย 

  3.  การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุมจังหวัด 

  -  เปาประสงค  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุมจังหวัด 

  -  กลยุทธและแนวทาง   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของกลุมจังหวัด  โดยพัฒนา

ปจจัยความพรอมในการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัด  ใหสามารถรองรับการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน

ดานจํานวนบุคลากร  วัสดุ/ครุภัณฑ เพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการบริหารจัดการ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดโดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการบริหารแผน การพัฒนา

สมรรถนะความรูของบุคลากรและเครือขายโดยผานกระบวนการฝกอบรมและการทํากิจกรรมรวมกัน  

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ระยะเรงดวน (ยุทธศาสตร 3 มิติ) ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาในการพัฒนา

ภายใน           3 – 5 ป โดยแบงการพัฒนาเปน 3 มิติ คือ 

มิติท่ี 1 ภาคชนบท  เปนการเนนการพัฒนาในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบานนอกเขตเมือง เนื่องจาก

ประมาณ 

รอยละ 80 ของประชากรในจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีความจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาในดานเกษตร 

โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 

1) การเพ่ิมรายได 

 การเพ่ิมผลผลิตตอไรภาคเกษตรกรรม โดยจําแนกได 4 ประเภท คือดานกสิกรรม เชน การทํานา 

ทําสวน 

และทําไร ดานปศุสัตว เชน การเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู ดานประมง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง และดานปาไม เชน การ

ปลูกปาไมเศรษฐกิจ  

ตัวอยางวิธีการ : 



(1)  การใหความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตใหมี

ผลผลิต 

ตอไรมากข้ึนและลดตนทุนการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เชน การใหความรูดานการหมุนเวียนพันธุขาวใหมี

ความหลากหลาย การใหความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ  

(2)  การสงเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา เชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ในชวงหนาแลง 

 ใหความชวยเหลือดานเมล็ดพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีการปลูกและเพียงพอตอความตองการของ

เกษตรกร 

 การสรางรายไดเสริมจาก OTOP รวมถึงสินคาและบริการอ่ืนในชุมชน 

ตัวอยางวิธีการ : 

(1)  การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินคา 

(2)  การใหความรูและความชวยเหลือดานการออกแบบและบรรจุภัณฑ 

(3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด 

 การทองเท่ียว ซ่ึงจะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและเกิดการกระจายรายได  

เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจแหลงทองเท่ียว เปนตน   

ตัวอยางวิธีการ : 

(1)  การเชื่อมโยงจุดแข็งของจังหวัดดานความพรอมในการประชุมสัมมนากับการทองเท่ียวใหมี

ความ ตอเนื่อง  

(2)  การสรางพันธมิตรทางการทองเท่ียวระหวางจังหวัดหรือระหวางประเทศใกลเคียง  

2) การลดรายจาย  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนอมนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือลดรายจาย

สวนเกิน 

ท่ีไมจําเปนและเรียนรูการพ่ึงพิงตนเองเปนหลัก 

• โครงการชวยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน

ตาม 

นโยบายสําคัญของรัฐบาล เชน  

(1) บัตรเครดิตเกษตรกร 

(2) บัญชีครัวเรือน 

(3) จํานําผลผลิตการเกษตร         

มิติท่ี 2 ภาคชุมชนเมือง  จังหวัดขอนแกนมีคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืน คือมีศักยภาพใน

การ 

พัฒนาชุมชนเมืองสูง ดังนั้นตองเนนพัฒนาท้ังในเชิงรุกและเชิงรับเนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาหากมีการปองกัน

หรือรับมือความเจริญไมเพียงพอ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 

1) ดานการสงเสริมการคา การลงทุน ใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เพ่ิมการ 



จางงานและลดการเคล่ือนยายแรงงาน 

 การพัฒนาบริการภาครัฐ โดยนําขอไดเปรียบของจังหวัดซ่ึงมีหนวยงานรัฐจํานวนมากอยูภายใน

จังหวัด 

เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการประชาชนและนักลงทุน  

ตัวอยางวิธีการ : 

(1)  จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษาและศูนยประสานหนวยงานรัฐครบวงจรแกนักลงทุน 

(2)  บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(3)  โครงการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ 

  

2) ดานการบูรณาการจัดระเบียบชุมชนเมือง ใหชุมชนเมืองนาอยู  

 การสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับเมือง มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย  

มีระบบผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการใชงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกดาน

การคา การลงทุน รวมไปถึงตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

ตัวอยางวิธีการ : 

(1) ปรับผังเมืองและเสนทางการจราจรในเมืองลดปญหาการจราจรหนาแนน 

(2)  พัฒนาระบบขนสงมวลชน เชน รถโดยสารประจําทาง รถไฟความเร็วสูง 

(3) สงเสริมและกวดขันวินัยจราจร 

3) การลดผลกระทบจากการเติบโตของเมือง 

 การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากผลกระทบของการอุปโภคบริโภค เชน มลภาวะ น้ําเสีย 

ตัวอยางวิธีการ : 

(1)  ตั้งโรงงานแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา 

(2)  สรางบอบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติ 

 การลดและปองกันปญหาอาชญากรรม 

ตัวอยางวิธีการ : 

(1)  บริหารจัดการท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม ลดชุมชนแออัด 

(2)  ติดตั้งกลอง CCTV ดูแลความปลอดภัยในเมือง 

 

มิติท่ี 3 ขยายโอกาส จากศักยภาพและความพรอมในหลายดานของจังหวัดขอนแกน จึงควรมุงเนนท่ีจะ

ขยาย 

โอกาสเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความเจริญไปสูระดับสากล โดยมีแนวทางการเตรียมพรอม คือ  

1) เพ่ิมศักยภาพการเปนมหานครแหงอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนศูนยกลางดานการศึกษา 

การคา การลงทุน การแพทย การคมนาคมขนสง การทองเท่ียว การประชุม และอุตสาหกรรม  

 



2) การเตรียมความพรอมทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมรับความเปนสากล โดยมุงเนนทักษะ

ดาน 

ภาษาตางประเทศท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน 

3) การปองกันผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการชวยเหลือภาคสวนท่ียังออนแอ

และขาด 

ความพรอม เชน ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 จังหวัดขอนแกนกําหนดใหเปนเมืองสําคัญของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหในปจจุบันจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางความเจริญในทุกดานของภูมิภาค ท้ังนี้การ  

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันและบรรเทา

ปญหา ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางไรทิศทาง เชน ปญหาการจราจร ปญหาปริมาณขยะ ปญหาความเหลื่อม

ล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแกนจึงไดมีการกําหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาใหมีความชัดเจนและรัดกุม

เพ่ือใหสามารถนําศักยภาพภายในท่ีมีใชพัฒนาเมืองท้ังในเชิงรุกและเชิงรับไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนา

จังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เกิดประโยชนสุขท่ีแทจริงตอประชาชนและกาวสูความเปนมหานครแหงอาเซียน จึง

กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน:ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 

เปาประสงค ( OBJECTIVE) 
 

    1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
  

    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 
  

    3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

    4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 

กลยุทธการพัฒนา 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาค

ทองเท่ียว 

1.2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ otop และ SMEs 

1.3  สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธการพัฒนา 2.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 

    2.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส  



    2.3  สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข  

    2.4  อนุรักษสรางสรรคสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กลยุทธการพัฒนา  3.1  อนุรักษฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก

ปาอยางยั่งยืน 

    3.2  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม  

    3.3  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

    3.4 สรางสังคมและเมืองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กลยุทธการพัฒนา  4.1  สรางความปรองดองสมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย 

2.15 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน 

2.16 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

2.17 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 

2.18 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภัยจากธรรมชาติ   

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

อาเซียน 

กลยุทธการพัฒนา  5.1  เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขงและอาเซียน 

    5.2  เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

กลยุทธการพัฒนา  6.1  สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

    6.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

    6.3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

 

        



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ประจําป 2558 – 2560 

                  วิสัยทัศน  อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกน 

 “ ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศนอยาง

สมดุล เทาเทียมและย่ังยืน“ 

 

  พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                  1.   พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

   2.  จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐานและสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  3.  สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล  

  4.  สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริหาร

และการทองเท่ียว 

  5.  พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครื่องขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

  6.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลอยางยั่งยืน  

    7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียว

ของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

    ประเด็นยุทธศาสตร    ประกอบดวย   4  ยุทธศาสตร   18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

              ยุทธศาสตรท่ี  1    การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย  8  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

1.2 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ในทุกระดับ 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.4 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและ

เยาวชน 

1.5 เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจอยางท่ัวถึง 

1.6 พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน 

และสมุนไพร 

1.8 พัฒนาสงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย 

            

 ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง   

ดังนี้ 



  2.1   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและเปนระบบ 

โดยมีการวางผังเมือง การปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม 

  2.2  พัฒนาการคมนาคมขนสงและการใหบริการการขนสงมวลชน  

  2.3  การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะและการพักผอนหยอนใจ  

  2. 4  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 

ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

  2. 5  พัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบ

สวนรวม 

  2. 6  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 

              ยุทธศาสตรท่ี  3    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขนขัน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา               

6  แนวทาง  ดังนี้ 

  3.1  พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชน 

  3.2  สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา 

3.3  สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การประกอบอาชีพ 

3.4  พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจาง

งานและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

3.5  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

3.6  พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเท่ียวชุมชน 

       

              ยุทธศาสตรท่ี  4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน   

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง  ดังนี้ 

  4.1  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

  4.2  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

  4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา  แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 

  4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

  4.5  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถ่ิน            

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



 1.1.  จัดใหมี ปรับปรุง และบํารุงรักษา ระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไข

ปญหาน้ําทวมขังซํ้าซาก เนนการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยการขุดลอกคูคลอง 

หนองบึง เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังเปนการเรงดวนในระยะแรก 

 1.2.  จัดใหมี ปรับปรุง และบํารุงรักษา ทางสาธารณะใหไดมาตรฐาน และใหมีสิ่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล  โดยการขยาย

ถนน ยกระดับถนน ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสูพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตบริการน้ําประปา 

อาคารและลานเอนกประสงค ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 1.3.   จัดใหมีระบบชลประทานกักเก็บน้ําและสงน้ํา เพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมและ

ท่ัวถึงพ้ืนท่ีทําการเกษตร โดยเนนการสรางฝายทดน้ํา และระบบหอถังสูงสงน้ําเพ่ือการเกษตร

เปนลําดับแรกและขยายผลอยางตอเนื่อง 

 

 1.4.  พัฒนาดานผังเมือง เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเมือง และครอบคลุม

ทิศทางในการขยายเมืองใหถูกตองและมีความนาอยู  โดยจัดแบงโซนการใชประโยชนจากท่ีดิน

เพ่ือใหเกิดสุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสวยงาม สงเสริมดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของชุมชน พรอมท้ังสามารถรองรับตอการขยายตัวของประชากร ตามท่ีกฎหมายผังเมืองกําหนด 

2.  ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพในเขตเทศบาล ดานวิชาการ การผลิต บรรจุภัณฑ 

ใหมีความกาวหนาและยั่งยืน สรางรายไดอยางพอเพียงและตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมการทํามาหา

กินของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

จากกลุมอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ีตางๆ 

 2.2  พัฒนา ปรับปรุง พ้ืนท่ีตามธรรมชาติใหเปนแหลงทองเท่ียว และเก้ือกูลตอ

การเกษตร การจําหนายผลิตภัณฑกลุมอาชีพอยางยั่งยืน  โดยเนนการสรางแหลงอาหารใน

สถานท่ีทองเท่ียว             ภูมิทัศนและกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมีโอกาสมา

จับจายเยี่ยมชมผลิตภัณฑตางๆ ของชุมชนและเกิดรายไดในสินคาและบริการตางๆ แกชุมชน 

 2.3  จัดใหมีและปรับปรุงตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน และใหมีการบริหารจัดการโดยการมี

สวนรวมของชุมชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนใหคณะกรรมการตลาดสดมี

สวนรวมในการบริหารจัดการตลาดสดใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย นาซ้ือและได

มาตรฐาน   

3.  ดานการศึกษา ศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 3.1  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกประชาชนท้ังในระบบการศึกษา นอกระบบ

การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีครบครันและตรงกับความ



ตองการ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมความเปนอัตลักษณของคนในชุมชน 

 3.2  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาท่ีเหมาะสมแกประชาชนตามเพศและวัย ท้ังใหมี

สถานท่ีเลนกีฬา สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการเลนท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดย

ใหมีสนามกีฬา ไฟสองสวาง และอุปกรณกีฬาครบทุกหมูบานเปนลําดับแรกกอนและโครงการท่ี

เก่ียวของอยางตอเนื่องทุกป รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมท้ังในรมและกลางแจง 

 3.3  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดนและสืบสานแก

อนุชนรุนหลังสืบไป โดยการมีสวนรวมของประชาชนในงานประเพณีตรุษไทและประเพณีตางๆ ท่ี

สืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง 

4.  ดานสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.1  จัดใหมีระบบจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีสวนรวม

ของประชาชนโดยบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตใกลเคียงและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ โดยจัดหาถังรองรับขยะใหเพียงพอ การจัดเก็บขยะไมใหมีขยะตกคาง บริหารจัดการ

กําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะโดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 4.2  สงเสริมและสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมและการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) โดยการจัด

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพสําหรับทุกเพศทุกวัย การปองกันโรคติดตอ การเผยแพรความรูดานรักษา

สุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคตางๆ แกประชาชนในชุมชน 

4.3  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหมีความสวยงาม นาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดี

ตามระบบนิเวศนและสงเสริมกิจกรรมการลดภาวะโลกรอน  โดยการรณรงคลดการเผาในชุมชน 

การไถกลบตอฟาง การปลูกตนไมบริเวณท่ีสาธารณะและบริเวณท่ีอยูอาศัยตามแนวทางสวนใน

เมืองและปาชุมชน 

 4.4  จัดใหมีและขยายปรับปรุง สถานท่ีพักผอนหยอนใจและสงเสริมกิจกรรมการออก

กําลังกายใหท่ัวถึง สะดวกและมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดกิจกรรมใหประชาชนในชุมชนได

รวมกันออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย 

5.  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 

 5.1  จัดใหมีระบบบริการ ชวยเหลือฉุกเฉินแกประชาชน ท่ีมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด โดยจัดเตรียมบุคลากร รถรับสง อุปกรณ

การแพทยใหพรอมบริการกรณีฉุกเฉิน และระบบดูแลคนในชุมชน เม่ือแรกเกิดจนถึงแกความ

ตายตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด 



 5.2  จัดใหมีระบบสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึงและครอบคลุม

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  สนับสนุนการฝกอาชีพสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส ใหมีอาชีพและรายไดท่ี

พอเพียงสําหรับเลี้ยงชีพ 

 5.3  สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

ชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจัด

กิจกรรมคาย 

เยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยง จัดอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังยาเสพติด

ในทุกชุมชน จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหายาเสพ

ติดในชุมชน และระบบปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดคืนสูเยาวชนและประชาชนอยาง

ยั่งยืน  

6.  ดานการเมือง การบริหารและการจัดการท่ีดี 

 6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน และภาคสวนท่ีเก่ียวของทางการเมืองและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยจัดกิจกรรม

รณรงคใหประชาชนไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาคม 

การจัดทําแผนชุมชน และการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 6.2  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริการมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ภายใตการมีสวนรวมรับผิดชอบและรับผลประโยชนของ

ประชาชน 

 

 

 6.3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ใหมีขีดความสามารถท้ังในดาน

ความรู ทักษะ และการพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมี

เครื่องมือเครื่องใชท่ีครบครันและมีศักยภาพในการใหบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็วตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

 6.4  พัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น

การออกกฎ เพ่ือพัฒนารายไดและการคลังตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการปรับปรุงเทศบัญญัติท่ี

ประกาศใชมานานและการออกเทศบัญญัติใหมตามภาวะการณปจจุบัน 

 6.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยเนนใหมีอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังสงเสริมใน

ดานความรูและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบขายและ

ปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

1. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

1.การแทรกแซง

วัฒนธรรมตางชาติ  

 

 

 

 

 

 

3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
 



ปญญาทองถ่ิน 1.1 เด็กและเยาวชน

ขาดความรูในข้ันตอน

การจัดทําประเพณี

ตางๆวัฒนธรรมของ

ไทย/ทองถ่ินอยาง

แทจริง 

 

1.2 ขาดการถายทอด

จากคนรุนปูยาตายาย  

สูลูกหลาน 

 

1.3 เด็กและเยาวชน

ขาดจิตสํานึกท่ีดีในการ

สืบทอดประเพณี/

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีสืบ

ทอดตอกันมา 

 

 

-สถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

-พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

-เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

-ประชาชนท่ีสนใจใน

เรื่องของประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินดานตาง 

ๆ 

-ปราชญชาวบานหรือผู

มีความรูในประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินทุกดาน 

 

 

 

-เด็กและเยาวชนไม

สามารถสืบทอด

ประเพณี/วัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน

ไดอยางถูกตองและ

อาจสูญสิ้นไป 

 

-ประชาชนท่ัวไปไมมี

ความรูในการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน

ท่ีดีงาม  

-เด็กและเยาวชนรุน

หลังมองไมเห็นคุณคา

ของการอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

 

  

 

 



 

ประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและ

ปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

2.การพัฒนา

การเมืองการ

ปกครองและการ

บริหาร 

1. ประชาชน เยาวชนยัง

ขาดความรูความเขาใจ

ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

 

2. การมีสวนรวมของ

ประชาชนยังอยูในระดับ

นอยยังอิงความคิดเห็น

ของผูนําชุมชนเปนหลัก 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

ประชาชนเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

ประชาชนเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

 

เกิดปญหาความขัดแยง

ในชุมชน ประชาชน

เขาใจประชาธิปไตย

ในทางท่ีผิด ตกเปนเหยื่อ

การเมือง 

 

การแกไขปญหาท่ีแทจริง

ของประชาชนเปนไปได

ยากข้ึนเพราะประชาชน

ขาดการมีสวนรวม 

3.การเตรียมความ

พรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

1. เจาหนาท่ีและ

ประชาชนไมสามารถใช

ภาษาอังกฤษและภาษา

เพ่ือนบานสื่อสาร

ระหวางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. ประชาชนยังขาด

ความรูความเขาใจ 

เน้ือหาสาระท่ีสําคัญ

เก่ียวกับประชาคม

อาเซียนอยางแทจริง 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

ประชาชนใน เขต

เทศบาล 

 

 

 

 

 

ประชาชนใน เขต

เทศบาล 

 

เจาหนาท่ีและประชาชน

ไมสามารถติดตอสื่อสาร

กับชาวตางชาติท่ีเขามา

ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ี 

ได 

 

 

ประชาชนพลาดโอกาส

ในการดําเนินกิจกรรม 

การคาการลงทุนกับ

ตางชาติท่ีเขามาในพ้ืนท่ี 

 



 

ประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

4. การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1 ปญหาภัยธรรมชาติมี

แนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ท่ีอยูอาศัยในเขต

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร

ในเขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

เกษตรกรในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณการเกิดภัย

พิบัติมีแนวโนมรุนแรง

มากข้ึน เน่ืองจาก

ทรัพยากรธรรมชาติถูก

บุกรุกทําลายในหลาย

พ้ืนท่ีซึ่งมีผลกระทบ เชน 

ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย 

ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงของมนุษย

เพราะประชาชนในพ้ืนท่ี

มีขีดความสามารถในการ

รับมือกับผลกระทบดวย

ตนเองต่ํา 



 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบขายและ

ปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการเกษตร 

1. ปญหาดาน

การเกษตร 

1.1 สินคา คุณภาพ

สินคาการเกษตรตกต่ํา 

การผลิตไดผลผลิตไม

เต็มท่ี ไมมีตลาดรองรับ

ผลผลิตท่ีชัดเจน 

1.2 เกษตรกรขาด

ความรูในการทํา

การเกษตรท่ีถูกตอง

และไดผลผลิตสูง  

1.3 เกษตรกรยังยึดติด

การทําการเกษตร

แบบเดิมไมยอมรับ

วิธีการใหมๆเขามา 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

เกษตรกรในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

เกษตรกรในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิม 

ขาดรายไดท่ีเพียงพอ

ตอการเลี้ยงชีพ  อาจมี

การเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

 

ผลิตผลทางการเกษตร

ไมทันตอความตองการ 

เสียเปรียบดานการ

แขงขันและไดราคาท่ี

ต่ําลง 

 

การดําเนินการผลิตโดย

สมัยเกาไมสามารถเพ่ิม

ผลผลิตตลอดจน

ปริมาณผลผลิตตาม

ความตองการของ

ตลาด 

 2. ปญหาดานอาชีพ

หลักและอาชีพเสริม 

2.1 ปญหาการ

วางงาน/ไมมีงานทํา

ชวงระหวางรอการผลิต

รอบตอไป 

 

 

 

 

2.2 การขาดการ

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

ประชาชนในตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในตําบล 

 

 

ประชาชนวางงานมาก

ข้ึนสืบเน่ืองจากไม

สามารถทําการผลิต

พืชผลทางการเกษตร

นอกชวงฤดูกาลได 

ประกอบกับภาวะ 

เศรษฐกิจประเทศ

ย่ําแย 

ประชาชนมีหน้ีสิน



สงเสริมอาชีพเสริม 

การจัดหาตลาดรองรับ

ผลิตภัณฑ 

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากไมมี

อาชีพท่ีเสริมรายได

ของครัวเรือนอยาง

ตอเน่ือง 



 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบขายและ

ปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

 3. ปญหาดานการ

ทองเท่ียว 

3.1 ไมมีการพัฒนา

แหลงตนทุนทางการ

ทองเท่ียวภายในตําบล

และประชาสัมพันธ

อยางจริงจัง 

 

 

3.2 ประชาชนไมมีสวน

รวมในการสงเสริมการ

ทองเท่ียว 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

กลุมนักทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 

แหลงตนทุนทางการ

ทองเท่ียวไมเปนท่ี

นาสนใจ ไมสามารถ

ดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียว ขาด

รายไดเขาสูพ้ืนท่ี 

 

แหลงตนทุนการ

ทองเท่ียวไมไดรับการ

พัฒนาใหมีความ

นาสนใจและพัฒนา

เปนแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญระดับประเทศได 

6. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

1.ความตองการของ

ประชาชนในดานการ

พัฒนาสาธารณูปโภค

สาธารณูปการเพ่ิมมาก

ข้ึน 

เทศบาลตําบลภูผามาน ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลภูผามาน 

การดําเนินงานของ 

เทศบาลจะทําใหมี

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ครอบคลุมท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

7.การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

1. ปญหาสังคม 

1.1 ปญหาครอบครัว

แตกแยก 

 

 

1.2 ปญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

1.3 ปญหาเด็กและ

เยาวชนมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

 

 

 

เด็กและเยาวชนมีปญหา

ขาดความรักความอบอุน

มากข้ึนนําไปสูปญหาอ่ืน 

 

การการแพรระบาดของ

ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

กอใหเกิดอาชญากรรม  

การการลักขโมย เพ่ิมข้ึน  

 

 

ปญหาการมีลูกกอนวัย

อันควร เปนภาระของพอ

แม ของสังคม ปญหาการ

ทะเลาะวิวาท 

8.การพัฒนา

สาธารณสุข 

1.ปญหาการแพรระบาด

ของโรค 

 

 

 

 

3. ขาดการสงเสริม

กิจกรรมดานการสงเสริม

สุขภาพ การดูแลเอาใจใส

เฝาระวังในกลุมเสี่ยง

อยางจริงจัง 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

ประชาชนขาดความรู

ความเขาใจในการเฝา

ระวังการแพรระบาดของ

โรค 

 

 

 

ประชาชนขาดการ

สงเสริมการออกกําลัง

กายการดูและสุขภาพ

อนามัยตนเองอยาง



จริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะหผังเมืองรวม 

 การวิเคราะหผังเมืองรวมเปนการนําขอมูลดานผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะหกําหนดแนวทางการพัฒนาทาง

กายภาพในมิติพ้ืนท่ี จากการตรวจสอบผังเมืองรวมชุมชนพอจะสรุปไดวา เทศบาลตําบลภูผามานเปนท่ีดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม สามารถใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวน

ใหญ ศักยภาพผังเมืองโดยรวมของเทศบาลตําบลภูผามาน มีดังนี้ 

1. แหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภคของประชาชน  ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลภูผามาน  

มีปจจัยท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาดานการเกษตรซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนท่ี  เทศบาลตําบลภูผามาน

พ้ืนท่ีประมาณ  6.09  ตารางกิโลเมตร  มีลําน้ําเชิญไหลผานตลอดท้ังป 

 2. การใชประโยชนจากท่ีดิน  ท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน สวนใหญประชาชนใชเปนพ้ืนท่ี

การเกษตรและท่ีอยูอาศัย สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนใชไมเกินรอยละ 20 

เม่ือวิเคราะหขอบขายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลภูผามาน  เห็นไดวาพ้ืนท่ีถูกกําหนดใน

รางขอกําหนดผังเมืองรวมชุมชน สามารถท่ีจะทําการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร การจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยู

อาศัย  สามารถสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน เขตเทศบาล  การใหบริการประชาชนดานสาธารณูปโภค   

การสงเสริมดานสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตตางๆ ของประชาชนใน เขต

เทศบาลได 

 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (SWOT  Analysis) 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามาน โดยการทํา 

SWOT Analysis  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ท้ังภายในและภายนอก มีดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 1.  มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณเอ้ือตอการผลิตภาคการเกษตรมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการอุปโภค-

บริโภคตลอดท้ังป งายตอการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 



  2. เทศบาลตําบลภูผามานสามารถ กําหนดแนวทาง ในการพัฒนาทองถ่ิน นโยบาย การบริหาร

จัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังไดอยางมีเอกภาพ โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ 

  3.  เทศบาลใชหลักธรรมาภิบาล  โปรงใส ตรวจสอบได จึงมีความม่ันใจในการเขามามีสวนรวม

ของประชาชนอันเปนผลดีตอการพัฒนา 

  4.  เปนชุมชนท่ีมีความเอ้ืออาทร มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท่ีหลากหลายเปนของตนเอง       

มีอัตลักษณเปนของตนเอง เชน ภาษา  การแตงกาย และอาหารประจําถ่ิน ซ่ึงสงผลใหชุมชนมีความสงบสุข 

 จุดออน  (Weaknesses) 

1. ประชากรยังยึดติดกับการเกษตรแบบเดิมทําใหตนทุนการผลิตสูงจึงทําใหขาดอาชีพเสริม

และ              

รายไดตอครัวเรือนกวาเกณฑมาตรฐานรายไดตอหัวประชากร 

2.  รายไดท่ีเทศบาล ไดรับไมเพียงพอตอการแกปญหาและจัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี 

  3.  ประชาชนยังขาดความเขาใจในวิธีการแนวทางการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกดานโดยมองการ

พัฒนาเฉพาะท่ีกระทบใกลตัวเชน การเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก 

  4.  แนวความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนยังไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดเทาท่ีควร

เนื่องจากมีความคุนเคยกับแนวทางประชานิยมจึงทําใหมีความออนแอขาดความพ่ึงพาตนเองและยั่งยืน 

  5.  เทศบาลขาดความพรอมในการจัดการศึกษาท้ังในดาน นโยบาย การจัดการบุคลากรทางการ

ศึกษาและทรัพยากรท่ีเก่ียวของ 

  6.  มีขอจํากัดดานอัตรากําลังตามกรอบภารกิจดานบุคลากรตามกฎหมายท่ีไมครอบคลุม ภารกิจ

ในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 

โอกาส  (Opportunities) 

  1.  รัฐธรรมนูญมุงเนนการกระจายอํานาจ แก อปท. ทําใหทองถ่ินมีการพัฒนาในดานอํานาจ

หนาท่ีความเขมแข็ง ความพรอม ในการจัดทําบริการสาธารณะในอนาคต  

  2.  เทศบาลตําบลภูผามานตั้งอยูในเขตชนแดน 4 จังหวัด ท่ีมีความใกลเคียงดานวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตท่ีเอ้ือตอการรวมตัวกันในการพัฒนาดานตาง ๆ ในภาพรวมในภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน  

  3.  การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหตลาดการทองเท่ียวและการบริการสงผลตอปริมาณการ

ทองเท่ียวและบริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการขนสง การลงทุน การบริการ และการ

ทองเท่ียว 

  4.  เทศบาลตําบลภูผามานเปนสถานท่ีท่ีมีภูมิประเทศสวยงามตั้งอยูใกลแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

เชนถํ้าคางคาว ถํ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์ ถํ้าภูตาหลอ น้ําตกตาดฟา น้ําผุดทัพลาว น้ําผุดตาดเตา เข่ือนจุฬาภรณ ภูกระดึง 

อุทธยานน้ําหนาว เหมาะตอการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน 

ภัยคุกคาม  (Threats) 

  1.  สินคาภาคเกษตรไมสามารถแขงขันในตลาดประชาคมอาเซียนได เนื่องจากมีตนทุนการผลิต

สูง กลไกตลาดออนแอ และขาดการสงเสริมจากรัฐบาลอยางจริงจังเม่ือมีการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 



  2 .  เสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาลไมม่ันคงสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนอยลงสงผลตอสถานะการคลังของทองถ่ินไมเปนตามเปาหมาย  

  3.  รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณมายัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในทางท่ีเพ่ิมข้ึนได

เทาท่ีควรในระยะท่ีผานมาและในอนาคตเนื่องจากความไมม่ันคงทางการเมือง  

  4.  ปญหาวิกฤติ โลกรอนและสภาพภูมิประเทศของเทศบาลทําใหเกิดสาธารณภัยมากข้ึน เชน 

น้ําทวม ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัย โคลนถลม สงผลตอภาคการเกษตร ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนซ่ึงเกิน

ศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน ในสภาพปจจุบัน 

  5.  พรบ. ประกาศ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจยังลาหลังไมไดรับการ

พัฒนาใหทันสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันทําใหการพัฒนาไมตรงกับความตองการ

ของประชาชน 

  6.  ปญหาคาครองชีพเพ่ิมมากข้ึน เชน พลังงานสินคาอุปโภค บริโภค วัตถุดิบในภาคสวนตาง ๆมี

ราคาสูงข้ึนสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึนในสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วิสัยทัศน (Vision) 

 

“ มุงสูเมืองวัฒนธรรมนาอยู เนนการสรางรายไดภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ในป 2562 ” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนความรูแกประชาชนใหมี     

จิตสาธารณะรูจักพ่ึงตนเอง  

2. ถายทอดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในระดับองคกรและชุมชน 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุลอยางยั่งยืน 



4. สงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได โดยเนนภาคเกษตรชีวภาพ  

5. พัฒนาโครงสรางเมืองท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ 

6. พัฒนา คนใหมีคุณภาพ ท้ังดาน สุขภาพอนามัย  การศึกษา   คุณธรรม และฐานความรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เปาประสงค (OBJECTIVE) 

1. มีการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพรสูสังคมภายนอก 

2. พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและ

สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวทางเมืองคารบอนต่ํา 

4. สรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. ยกระดับการพัฒนาโครงสรางเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

6. ยกระดับชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน พ.ศ. 2558-2562 

แบบ ยท.01 

3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 



6. การ

พัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

1.การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม 

2.การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหนาอยู   

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพื่อการแขนขัน   

แนวทางการพัฒนา 

1.1พัฒนาระบบบริการทาง

สังคมใหมีคุณภาพและสามารถ

เขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม 

1.2พัฒนา สงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนในการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพในทุกระดับ 

1.3เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1.4เสริมสรางคานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม จิตสาธารณะและ

วัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและ

เยาวชน 

1.5เสริมสรางสุขภาวะที่ดีทั้ง

รางกายและจิตใจอยางทั่วถึง 

1.6พัฒนาความรูและทักษะใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 

1.7พัฒนา สงเสริม และ

สนับสนุนการแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก การแพทย

พื้นบาน และสมุนไพร 

1.8พัฒนาสงเสริม  และ

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

2.1  พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ชุมชนเมือง

และชนบทอยางทั่วถึงและ

เปนระบบ โดยมีการวาง

ผังเมือง การปองกันและ

ควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม 

2.2  พัฒนาการคมนาคม

ขนสงและการใหบริการ

การขนสงมวลชน 

2.3  การพัฒนาพื้นที่

สาธารณะและการพักผอน

หยอนใจ 

2.4  พัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบและ

เครือขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน 

ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน 

2.5  พัฒนา  สงเสริม และ

สนับสนุนระบบการรักษา

ความปลอดภัยในเขตเมือง

และชุมชนแบบสวนรวม 

2.6  สงเสริม และ

  

  

 

 

แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคเพื่อการเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑชุมชน 

3.2  สงเสริมความรวมมือ

ระหวางภาคเอกชนและ

สถานศึกษาในการ

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการสรางมูลคาเพิ่ม

สินคา 

3.3  สงเสริม สนับสนุน

กระบวนการเรียนรู และ

การนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การประกอบอาชีพ 

3.4  พัฒนาคนใหสามารถ

ประกอบอาชีพได

หลากหลาย เทาทัน 

สอดคลองกับแนวโนมการ

จางงานและเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

3.5  พัฒนาและสงเสริม

เครือขายวิสาหกิจชุมชน

ใหเขมแข็งและสามารถ

 

  

 

 

แนวทางการพัฒนา 

4.1  เสริมสรางการมีสวน

รวมของชุมชนและเครือขาย

ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นใหคง

อยูอยางยั่งยืน 

4.2  อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่ม

พื้นที่ปาปาชุมชน และปาตน

น้ําลําธารใหเกิดความอุดม

สมบูรณ 

4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา 

แหลงน้ําใตดินและการ

บริหารจัดการน้ําอยางเปน

ระบบ และมีประสิทธิภาพ

โดยประชาชนมีสวนรวม 

4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการ

กําจัดขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล

และน้ําเสีย 

4.5  เสริมสรางการมีสวน

รวมของประชาชนในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชและ

สัตวในทองถิ่น           

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

เทศาลตําบล

ภูผามาน 

2.การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

3.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน อาชีพและการ

ทองเที่ยว 

 

1.การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

5.การพัฒนา

เมืองและชุมชน

นาอย  

6. การพัฒนา

คุณภาพคนและ

สังคมที่มีคณภาพ 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 

 

 

4. การ

เสริมสราง

ความมั่นคง 

และความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

4.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อการพัฒนา

 ั่ ื  

2. การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

อาเซียน 

 

 

5.การเพ่ิม

ศักยภาพของ

เมืองเพ่ือ

เชื่อมโยงโอกาส

จากกลุมประเทศ

อนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงและอาเซียน 

 

1.การพัฒนา

เศรษฐกิจใหมี

ความมั่นคงและมี

ความสามารถ

ทางการแขงขัน 

 



ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

เทศาลตําบล

ภูผามาน 

1.การอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

2.การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

 

3.การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

4.การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพและการ

ทองเที่ยว 

 

 

5.การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู  

 

6. การพัฒนา

คุณภาพคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

มีการอนุรักษสืบ

สานประเพณี 

วัฒนธรรมและการ

เผยแพรสูสังคม

ภายนอก 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

พัฒนาสมรรถนะ

การทํางานของ

บุคลากรเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ

ประชาชน 

 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมและ

สรางความเขมแข็ง

ในการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน

ตามแนวทาง เมือง

คารบอนตํ่า 

 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

สรางโอกาสในการ

ประกอบอาชีพที่

ปลากหลายและ

ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

ยกระดับการพัฒนา

ดานโครงสรางเมือง

ระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการที่ได

มาตรฐาน 

 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

ยกระดับชีวิตของ

ประชาชน และ

สรางความมั่นคง

ทางสังคม 

 



ยุทธศาสตร

การพัฒนา

เทศบาล

ตําบลภูผา

มาน 

1.การอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

2.การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

 

3.การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

4.การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพและการ

ทองเที่ยว 

 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 อนุรักษและ

สงเสริมประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

1.2สงเสริมการ

เรียนรูผาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

1.3สงเสริมอัต

ลักษณทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

2.1พัฒนาสมรรถนะ

การทํางานของ

บุคลากรทุกระดับ 

2.2พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชน 

2.3สงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทองถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา 

3.1เสริมสรางการมี

สวนรวมของชุมชน

ในการจัดการเพื่อ 

อนุรักษ พัฒนา และ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

3.2พัฒนาฟนฟู

แหลงน้ําและการ

บริหารจัดการน้ํา

อยางเปนระบบมี

ประสิทธิภาพ และ

การบําบัดน้ําเสีย 

3.3เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการขยะชุมชน 

ส่ิงปฏิกูลและของ

เสีย 

แนวทางการพัฒนา 

4.1เพิ่มศักยภาพ

เศรษฐกิจชุมชน 

ตามแนว

พระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2พัฒนาการ

ทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

 5.1พัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคม 

และระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่ได

มาตรฐาน 

5.2การปรับปรุง

สภาพภูมิทัศนและ

ผังเมือง 

 

แนวทางการพัฒนา 

6.1พัฒนา สงเสริม

และสนับสนุนการ

จัดการศึกษาและ

ระบบสารสนเทศที่

มีคุณภาพในทุก

ระดับ 

6.2พัฒนา สงเสริม 

ดานสาธารณสุข 

การปองกันและ

ควบคุมโรค 

6.3พัฒนา สงเสริม 

และสนับสนุนการ

กีฬา และ

นันทนาการ  

6.4สงเคราะห 

ชวยเหลือ และเพิ่ม

ศักยภาพ ผูยากจน 

และผูดอยโอกาส 

6.5สงเสริม

กระบวนการเรียนรู

ในการดําเนินชีวิต

ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.6การปองกันและ

แกไขปญหายาเสพ

ติด 

6.7พัฒนา สงเสริม

 

แนว

ทางการ

พัฒนา 

5.การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู  

 

6. การพัฒนา

คุณภาพคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการตา

แนวทางการ

พัฒนา อปท. 

ย  1 

2ผลผลิต/

โครงการตา

แนวทางการ

พัฒนา อปท. 

ย  2 

 

3ผลผลิต/

โครงการตาแนว

ทางการพัฒนา 

อปท. ย. 3 

 

4. ผลผลิต/

โครงการตาแนว

ทางการพัฒนา 

อปท. ย. 4 

 

5ผลผลิต/

โครงการตาแนว

ทางการพัฒนา 

อปท. ย. 5 

 

6. ผลผลิต/

โครงการตาแนว

ทางการพัฒนา 

อปท. ย. 6 

 



 

การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน “มุงสูเมืองวัฒนธรรมนาอยู เนนการสรางรายไดภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในป 2562” 

พันธกิจ 

สงเสริมการสืบ

สานประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ตลอดจนความรู

แกประชาชนให

มีจิตสาธารณะ

รูจักพึ่งตนเอง 

 

ถายทอดระบบ

การบริหาร

จัดการที่ดีใน

ระดับองคกร

และชุมชน 

 

 

บริหารจัดการ

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมให

เกิดประโยชน มี

ความสมดุล

อยางยั่งยืน 

 

สงเสริมอาชีพ

เพื่อใหเกิด

รายได โดยเนน

ภาคเกษตร

ชีวภาพ 

พัฒนา

โครงสรางเมือง

ที่เอื้อตอการ

พัฒนา

เศรษฐกิจ 

สังคมและการ

จัดระบบ 

สาธารณูปโภค 

 

 

พัฒนา คนใหมี

คุณภาพ ทั้งดาน 

สุขภาพอนามัย 

การศึกษา คุณธรรม 

และฐานความรูตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เปาประสงค 

 

มีการอนุรักษสืบ

สานประเพณี 

วัฒนธรรมและการ

เผยแพรสูสังคม

ภายนอก 

 

พัฒนาสมรรถนะการ

ทํางานของบุคลากร

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชน

และสนับสนุนให

ประชาชนเขามามีสวน

รวมในการบริหาร

จัดการและพัฒนา

 

 

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมและ

เสริมสรางความ

เขมแข็งในการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอมท่ี

ยั่งยืนตามแนวทาง

 

 

สรางโอกาสในการ

ประกอบอาชีพท่ี

ปลากหลายและยั่งยืน

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยกระดับการพัฒนา

ดานโครงสรางเมือง

ระบบสาธารณูปการท่ี

ไดมาตรฐาน 

 

ยกระดับชีวิตของ

ประชาชนและสราง

ความมั่นคงทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร 
1.การอนุรักษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

2.การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

 

 

3.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 
 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพและการทองเท่ียว 

 

 

5.การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู  

 

 

แบบ ยท.02 

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  

อนุรักษและสงเสริมประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

สงเสริมการเรียนรู

ผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

สงเสริมอัตลักษณ

ทองถ่ิน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาสมรรถนะ

การทํางานของบุคลากรทุก

ระดับ 

พัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการ

ประชาชน 

สงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การบริหารจัดการละพัฒนา

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 

แนวทางการพัฒนา 

เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหาร

จัดการน้ําอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และ

การบําบัดน้ําเสีย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 

และของเสีย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน     

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พัฒนาการทองเท่ียว 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว  

 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

คมนาคมและระบบสาธารณูปโภค,

สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

และผังเมือง                   

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนา สงเสริม และ

สนับสนุนการจัดการศึกษา

และระบบสารสนเทศท่ีมี

คณภาพในทกระดับ 

พัฒนา สงเสริม ดาน      

สาธรณสุข การปองกัน

และควบคุมโรค 

พัฒนา สงเสริม 

และสนับสนุน การ

กีฬา นันทนาการ 

สงเคราะห,ชวยเหลือ 

และเพ่ิมศักยภาพ ผู

ยากจน และ

ผดอยโอกาส 

สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูในการดําเนิน

ชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

 

พัฒนา สงเสริม

และสนับสนุน

ระบบการรักษา

ความปลอดภัยใน

 

พัฒนา สงเสริมและ

สนับสนุนระบบการ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 



 

 

บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลภูผามาน 

 
 

                  เพ่ือนําไปสูการ บรรลุวิสัยทัศนของ เทศบาลตําบลภูผามาน   ยุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการใหประสบ

ความสําเร็จ  รวม  6 ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลภูผามาน จํานวน 20 แนวทาง   ซ่ึงเปนการ

สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

พันธกิจ   สงเสริมการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนความรูแกประชาชนใหมีจิต

สาธารณะรูจักพ่ึงตนเอง 

เปาประสงค มีการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพรสูสังคมภายนอก 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

                  1.  เยาวชนไดรับการอนุรักษสืบสานประเพณี 

                  2.  ผูเขารวมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจําป 

                  3.  นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร 

                   

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนเยาวชนท่ีเขารับอนุรักษสืบสานประเพณี  

2.รอยละของประชาชนท่ีเขารวมงานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีประจําปเพ่ิมข้ึน 

 

2.สงเสริมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.จํานวนชองทางหรือกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมให

บุคคลภายนอกไดรับขอมูลขาวสาร 

3.สงเสริมอัตลักษณทองถ่ิน 1.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานการสงเสริม       

อัตลักษณ 

2.จํานวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

แบบ ยท.03 



 

 

 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด/งานการศึกษา  

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา คุณภาพคนและสังคม   

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

 

พันธกิจ ถายทอดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในระดับองคกรและชุมชน 

 เปาประสงค พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและสนับสนุน

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ 

3. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 1.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2.พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 1.ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ

สาธารณะ 

3.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

1.รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 

แบบ ยท.03 



 

 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 

 

 

 

3.   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 พันธกิจ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลอยางยั่งยืน 

เปาประสงค อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวทาง เมืองคารบอนต่ํา 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  

 1. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการในการ อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ๒. พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตรไดอยาง 

เพียงพอ  

 3. จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

 4. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

 5.  จํานวนผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  

แบบ ยท.03 

 



 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ือ

อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.รอยละของประชากรท่ีมีสวนรวมในโครงการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

2.พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยาง

เปนระบบมีประสิทธิภาพ และการบําบัดน้ําเสีย 

1.รอยละของพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตเทศบาลมีน้ําไว  

ใชเพ่ือทําการเกษตรตลอดท้ังป 

2.พ้ืนท่ีน้ําทวมในฤดูน้ําหลากลดนอยลง 

3.รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามผล

การศึกษาระบบระบายน้ําเสีย 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 

และของเสีย 

1.จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  



 

 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 

 

พันธกิจ สงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได โดยเนนภาคเกษตรชีวภาพ 

เปาประสงค สรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  

1. จํานวนรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 

2. จํานวนกลุมอาชีพท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมของกลุมไดอยางเขมแข็งและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

3. เพ่ิมรายไดภาคการทองเท่ียว 

4. จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5. พืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมีตลาดรองรับท่ีเพียงพอ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานเกษตร

ทางเลือก เกษตรชีวภาพ การประมง การเลี้ยงสัตว 

2. จํานวนผลผลิตทางการเกษตรท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพผลผลิต GAP  

3.รอยละของเกษตรกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการประกอบอาชีพการเกษตร การเลี้ยง

สัตว และการประมง 

2. พัฒนาการทองเท่ียว 1.จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในอําเภอภูผามาน

เพ่ิมข้ึน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

แบบ ยท.03 



 

 

5.   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

 

  พันธกิจ พัฒนาโครงสรางเมืองท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

เปาประสงค ยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

       1. รอยละในการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหอยูในสภาพท่ีใชงานได 

2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมืองใหเปนเมืองนาอยู 

3. มีสวนสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจ  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม และระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

1. จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2. ประชาชนไดอุปโภคบริโภคน้ําท่ีสะอาดอยางท่ัวถึง 

3. ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในเขต

เทศบาล 

2.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง 
1.จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงดานภูมิทัศน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชาง/สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ

อาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 

 

 

 

 

 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

พันธกิจ  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ท้ังดานสุขภาพอนามัย การศึกษา คุณธรรม และฐานความรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ยกระดับชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. จํานวนศูนยการเรียนรูท่ีประชาชนสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาและโภชนาการ 

3. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน 

4. จํานวนประชาชนท่ีปลอดจากโรคติดตอตามฤดูกาลและจํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมดาน  สุขภาพ 

5. ระบบแพทยฉุกเฉินสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  รอยละของประชากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการสงเสริมและเฝาระวังเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

และระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

1.จํานวนแหลงเรียนรูในชุมชนและจุดบริการขอมูล

ขาวสารท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีจัดการดานการศึกษา 

2.พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและ

ควบคุมโรค 

1.รอยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพดี  

2.ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการระบบ

แพทยฉุกเฉิน 

3.พัฒนาสงเสริม และสนับสนุน การกีฬา และ

นันทนาการ 

1. .จํานวนสนามกีฬา/สถานท่ีออกกําลังกายท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ/สนับสนุนดานกีฬาและ

นันทนาการ 

4. สงเคราะห ชวยเหลือ เพ่ิมศักยภาพ ผูยากจน และ 

ผูดอยโอกาส 

1. รอยละผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูยากจนไดรับการ

ชวยเหลือ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหกับ

ผูยากจน ผูดอยโอกาส 

5. สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานเกษตร

ทางเลือก เกษตรชีวภาพ การประมง การเลี้ยงสัตว 

แบบ ยท.03 



 

2. จํานวนผลผลิตทางการเกษตรท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพผลผลิต GAP  

3.รอยละของเกษตรกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการประกอบอาชีพการเกษตร การเลี้ยง

สัตว และการประมง 

 

 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

6. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1.จํานวนโครงการกิจกรรมในการแกไขปญหายาเสพ

ติด 

2.จํานวนผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดนอยลง 

7.พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.รอยละของประชาชนท่ีไดรับการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวินและทรัพยสิน 

 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การอนุรักษ

วัฒนธรรม

และภูมิ

ปญญา

ทองถ่ิน 

มีการอนุรักษสืบ

สานประเพณี 

วัฒนธรรมและ

การเผยแพรสู

สังคมภายนอก 

-เยาวชนไดรับ

การอนุรักษสืบ

สานประเพณีไม

นอยกวารอยละ 

90 

 -จํานวน

ผูเขารวมงาน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประจําปเพ่ิมข้ึน

รอยละ 50 

-จํานวน

นักทองเท่ียวท่ี

เขามาเท่ียวชม

งานประเพณี

วัฒนธรรม

เพ่ิมข้ึนมากกวา

รอยละ 10 

70 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

75 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

4 

 

80 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

6 

85 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

8 

90 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

10 

1.1 อนุรักษและ

สงเสริม

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.2สงเสริมการ

เรียนรูผาน

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.3สงเสริมอัต

ลักษณทองถ่ิน 

 

 -จํานวน

เยาวชนท่ีเขา

รับการอนุรักษ

สืบสาน

ประเพณ ี

-รอยละของ

ประชาชนท่ี

เขารวมงาน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประจําป 

-จํานวน

กิจกรรมท่ี

ดําเนินการ

ดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

5 % 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

10 % 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมป

ละ 2 กิจกรรม 

-โครงการจัด

งานประเพณี

ตางๆ เชน งาน

ประเพณีตรุษ

ไท ,ลอยกระทง 

ฯลฯ 

-โครงการ

อนุรักษศิลปะ

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

,โครงการ

พัฒนาสตรี

ตนแบบ 

-โครงการ

เผยแพรอัต

ลักษณของชาว

ภูผามาน 

งาน

การศึกษา  

 

 

 

 

งาน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

งาน

การศึกษา 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558  -  2562) เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

แบบ ยท.04 



  

 

แบบ ยท.04 



  
ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การ

พัฒนาการ

บริหาร

ภาครัฐ 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การพัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการท่ีด ี

พัฒนาสมรรถนะ

การทํางานของ

บุคลากรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ

ประชาชนและ

สนับสนุนให

ประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ

และพัฒนา

ทองถ่ิน 

-บุคลากรไดรับ

การพัฒนา

ความรู

ความสามารถ

อยางตอเน่ือง 

-ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในคุณภาพใน

การใหบริการ

ภาครัฐ 

-ยกระดับการมี

สวนรวมของ

ประชาชนทุก

ภาคสวนในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

60 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

60 

70 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

70 

80 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

80 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

-พัฒนา

สมรรถนะการ

ทํางานของ

บุคลากรทุก

ระดับ 

-พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ

ประชาชน 

 

-สงเสริม

สนับสนุนให

ประชาชนเขา

มามีสวนรวมใน

การบริหาร

จัดการและ

พัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

-รอยละของ

บุคลากรท่ี

ไดรับการ

พัฒนาความรู

ความสามารถ 

ศักยภาพใน

การ

ปฏิบัติงาน 

-ความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

การรับบริการ

สาธารณะ 

-รอยละของ

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมท่ี

ประชาชนมี

สวนรวมใน

การบริหาร

จัดการ 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

10% 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

5% 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

10% 

 

 

-โครงการ

ฝกอบรมเพ่ิม

ศักยภาพการ

ทํางานใหแก

ผูบริหาร/

สมาชิกฯ/

พนักงานทุก

ระดับ 

-โครงการ

กอสรางอาคาร/

จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณไว

สําหรับบริการ

ประชาชน 

-โครงการ

ประชุม

ประชาคม ,

อบรมใหความรู

เก่ียวกับวิถีการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริย

เปนประมุข 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 



  

 
แบบ ยท.04 



  

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม และ

เสริมสรางความ

เขมแข็งในการ

บริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ี

ยั่งยืนตาม

แนวทางเมือง

คารบอนต่ํา 

-รอยละของ

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

จัดการ อนุรักษ 

พัฒนา และ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

-รอยละของการ

พัฒนาแหลงนํ้า

ธรรมชาติให

สามารถกักเก็บ

นํ้าไวใชเพ่ือการ

บริโภค อุปโภค 

และเพ่ือ

การเกษตรได

อยางเพียงพอ 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เสริมสราง

การมีสวนรวม

ของชุมชนใน

การจัดการ

เพ่ืออนุรักษ 

พัฒนา และ

ฟนฟู

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

-พัฒนาฟนฟู

แหลงนํ้าและ

การบริหาร

จัดการนํ้า

อยางเปน

ระบบมี

ประสิทธิภาพ 

และการบําบัด

นํ้าเสีย 

  

 

 

จํานวน

กิจกรรมท่ี

ดําเนินการ

ดานอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากร  

ธรรมชาติ

และแวดลอม 

 

-รอยละของ

ประชากรท่ีมี

สวนรวมใน

โครงการ

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

-จํานวนพ้ืนที

สีเขียว

เพ่ิมข้ึน 

จัดกิจกรรมป

ละ 2 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 1 

แหง 

-โครงการ

สราง

จิตสํานึก

ในการ

อนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และสิ่ง

แวด 

ลอม 

-โครงการ

ปรับปรุง

คลองสง

นํ้า/คลอง

สงนํ้าคัน

ดิน 

 

กอง 

สาธารณ 

สุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 

สาธารณ 

สุข 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม และ

เสริมสรางความ

เขมแข็งในการ

บริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ี

ยั่งยืนตาม

แนวทางเมือง

คารบอนต่ํา 

-จํานวนพ้ืนท่ีสี

เขียวเพ่ิมข้ึน 

จํานวน 5 แหง 

-จํานวนขยะมูล

ฝอยในเขต

เทศบาลเพ่ิมข้ึน

ไมเกินรอยละ 5 

-จํานวนผูกระทํา

ผิดตามเทศ

บัญญัติวาดวย

การควบคุมควัน

ไฟและฝุน

ละอองจากการ

เผาไมเกิน 5 

รายตอป 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การจัดการ

ขยะชุมชน สิ่ง

ปฏิกูลและ

ของเสีย 

 

 

 

 

-จํานวนกิจ

กรมท่ี

ดําเนินการ

ดานการ

บริหาร

จัดการขยะ

มูลฝอยอยาง

มี

ประสิทธิภาพ 

 

จัดกิจกรรม

เพ่ือลดปริมาณ

ขยะในชุมชน

เปนกิจกรรม

ตอเน่ืองตลอด

ท้ังป 

-โครงการ

ถนนปลอด

ถัง/

โครงการ

จัดการสิ่ง

แวด 

ลอมสถาน

ทีท้ิงขยะ

มูลฝอย 

กอง 

สาธารณ 

สุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 



  

 

 

 

 



  

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การเพ่ิม

ศักยภาพของ

เมืองเพ่ือ

เช่ือมโยง

โอกาสจาก

กลุมประเทศ

อนุภูมิภาคลุม

นํ้าโขงและ

อาเซียน 

การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู 

การพัฒนา

ชุมชนและ

เมืองนาอยู 

ยกระดับการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเมือง

ระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการท่ี

ไดมาตรฐาน 

-รอยละของการ

พัฒนา

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

ใหอยูในสภาพใช

งานไดด ี

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานดาน

การคมนาคม

และระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ท่ีไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

-จํานวนถนน

ท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 5 

สาย 

 

 

 

 

-กอสราง

ถนน คสล. 

10 สาย 

-กอสราง

ถนนคันดิน 

4 สาย 

-ปรับปรุง

ซอมแซม

ผิวจราจร

หินคลุก

จํานวน 10 

สาย 

 

กองชาง 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 



  

 

 

 



  

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การเพ่ิม

ศักยภาพของ

เมืองเพ่ือ

เช่ือมโยง

โอกาสจาก

กลุมประเทศ

อนุภูมิภาคลุม

นํ้าโขงและ

อาเซียน 

การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู 

การพัฒนา

ชุมชนและ

เมืองนาอยู 

ยกระดับการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเมือง

ระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการท่ี

ไดมาตรฐาน 

รอยละของการ

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

ใหอยูในสภาพใช

งานไดด ี

 -รอยละของ

การปรับปรุง

สภาพภูมิทัศน

และผังเมืองให

เปนเมืองนาอยู 

70 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

-พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานดาน

การคมนาคม

และระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ท่ีไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

-การปรับปรุง

สภาพภูมิทัศน

และผังเมือง 

 

 

 

-รอยของ

จํานวน

ครัวเรือนท่ีได

อุปโภค

บริโภคนํ้า

สะอาดอยาง

ท่ัวถึง 

-รอยละของ

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึงทุก

พ้ืนท่ีในเขต

เทศบาล 

-รอยละของ 

จํานวนพ้ืนท่ี

ในเขต

เทศบาลท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุงดาน

ภูมิทัศน 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

มี

สวนสาธารณะ

เพ่ิมข้ึนปละ 1 

แหง 

-โครงการ

ปรับปรุง

โรงสูบนํ้า

ดิบ/

โครงการ

ปรับปรุง

ทอธาร

ประปา 

-โครงการ

ขยายเขต

ไฟฟาใน

เขต

เทศบาล 

โครงการ

พัฒนา

ชุมชนนา

อยูอยาง

ยั่งยืน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

 

กองสา

ธารณ 

สุข 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

แบบ ยท.04 



  

 

 

 



  

 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การพัฒนาคน

และสังคม 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมท่ี

มีคุณภาพ 

ยกระดับชีวิต

ของประชาชน

และสรางความ

มั่นคงทางสังคม 

-จํานวนศูนยการ

เรียนรูท่ี

ประชาชน

สามารถใช

บริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-จํานวนนักเรียน

ท่ีไดรับการ

สนับสนุนดาน

การศึกษาและ

โภชนาการรอย

ละ 100 

 -จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ี

ไดมาตรฐาน 

-รอยละจํานวน

ประชาชนท่ี

ปลอดจาก

โรคติดตอตาม

ฤดูกาล 

2 

แหง 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
100 

 

 

70 

 

 

 

 

3 

แหง 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
100 

 

 

75 

 

 

 

 

4 

แหง 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
100 

 

 

80 

 

 

 

 

5 

แหง 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
100 

 

 

85 

 

 

 

 

6 

แหง 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
100 

 

 

90 

 

 

 

 

-การพัฒนา

สงเสริม

สนับสนุนการ

จัดการศึกษา

และระบบ

สารสนเทศท่ีมี

คุณภาพในทุก

ระดับ 

-พัฒนา 

สงเสริม ดาน

สาธารณสุข 

การปองกัน

และควบคุม

โรค 

 

 

-จํานวน

แหลงเรียนรู

ชุมชนและจุด

บริการขอมูล

ขาวสาร

เพ่ิมข้ึน 

  

 

-รอยละของ

ประชาชนท่ีมี

สุภาพด ี

เพ่ิมข้ึนปละ 1 

แหง 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

-โครงการ

สงเสริม

เทคโนโลยี

สารสน 

เทศ/จัดให

มีจุด

บริการ 

wifi 

โครงการ

ปองกัน

และ

ควบคุม

โรคติดตอ

รายแรง 

งาน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การพัฒนาคน

และสังคม 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมท่ี

มีคุณภาพ 

ยกระดับชีวิต

ของประชาชน

และสรางความ

มั่นคงทางสังคม 

-ระบบแพทย

ฉุกเฉินสามารถ

ใหบริการ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

-รอยละของ

ประชากรกลุม

เสี่ยงท่ีไดรับการ

สงเสริมและเฝา

ระวังเพ่ือ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

 

70 

% 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

% 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

% 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

% 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

% 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนา 

สงเสริม และ

สนับสนุนการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

 

-สงเคราะห 

ชวยเหลือ เพ่ิม

ศักยภาพ ผู

ยากจนและ

ผูดอยโอกาส 

 

-สงเสริม

กระบวนการ

เรียนรูในการ

ดําเนินชีวิต

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

-จํานวน

สนามกีฬา

และสถานท่ี

ออกกําลัง

กายเพ่ิมข้ึน 

 

-รอยละ

ผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส 

ผูยากจน

ไดรับการ

ชวยเหลือ 

รอยละของ

เกษตรกรท่ี

ไดรับการ

สงเสริม

ความรูดาน

เกษตร

ทางเลือก 

เกษตร

ชีวภาพ การ

ประมง การ

เลี้ยงสัตว 

เพ่ิมข้ึนปละ 1 

แหง 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

10% 

-โครงการ

กอสราง

ลานกีฬา/

กอสราง

ศูนยกีฬา 

 

โครงการ

จัดเบ้ียยัง

ชีพใหแก

ผูสูงอายุ/ผู

พิการ 

 

โครงการ

สงเสริม

การทํา

ประมงนํ้า

จืด/

โครงการ

สงเสริม

ความรู

เก่ียวกับ

เกษตร

ชีวภาพ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

แบบ ยท.04 แบบ ยท.04 



  

 



  
ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคม 

การพัฒนาคน

และสังคม 

การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมท่ี

มีคุณภาพ 

ยกระดับชีวิต

ของประชาชน

และสรางความ

มั่นคงทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การปองกัน

และแกไข

ปญหายาเสพ

ติด 

 

 

พัฒนา 

สงเสริมและ

สนับสนุน

ระบบการ

รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

-จํานวนผูติด

ยาเสพติดใน

พ้ืนท่ีลด

นอยลง 

 

 

-รอยละของ

ประชาชนท่ี

ไดรบการ

ดูแลรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ลดลงปละ 

10% 

 

 

 

 

100% 

 

-โครงการ

ปองกัน

และแกไข

ปญหายา

เสพติด 

 

-โครงการ

ติดตั้ง

กลองวงจร

ปด/

โครงการ

ลด

อุบัติเหตุ

ทางถนน/

โครงการ

ฝกอบรม

วินัย

จราจร/

โครงการ

ฝกซอม

แผน

ปองกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด

ระดับกล

ยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

เศรษฐกิจใหมี

ความมั่นคง

และมี

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือ

การแขงขัน 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชน 

อาชีพและ

การ

ทองเท่ียว 

สรางโอกาสใน

การประกอบ

อาชีพท่ี

หลากหลายและ

ยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-จํานวนรายได

เฉลี่ยตอคนตอป 

 

 -จํานวนกลุม

อาชีพท่ีสามารถ

ดําเนินกิจกรรม

ของกลุมได

อยางเขมแข็ง

และมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

  -รอยละ

จํานวน

ประชาชนไดรับ

การสงเสริม

พัฒนาอาชีพ

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

  

55 

,00 

0 

 

8 

 

 

 

 

 

30 

 

60 

,00 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

40 

 

65 

,00 

0 

 

10 

 

 

 

 

 

50 

 

70 

,00 

0 

 

11 

 

 

 

 

 

60 

 

80 

,00 

0 

 

12 

 

 

 

 

 

70 

 

1.เพ่ิมศักยภาพ

เศรษฐกิจชุมชน

ตามแนว

พระราชดําริ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 -จํานวน

เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริม

ความรู

ดาน

เกษตร

ทางเลือก 

เกษตร

ชีวภาพ 

การ

ประมง 

การเลี้ยง

สัตว 

-จํานวน

ผลผลิต

ทาง

การเกษตร

ท่ีผาน

เกณฑการ

ประเมิน

คุณภาพ 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

10 % 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ 

2 อยาง 

-โครงการ

สงเสริมกลุม

อาชีพและ   

วิสาหกิจชุมชน

เพ่ือความยั่งยืน 

 

งานพัฒนา

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

เทศบาล

ตําบล      

ภูผามาน 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา

เศรษฐกิจใหมี

ความมั่นคง

และมี

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือ

การแขงขัน 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชน 

อาชีพและ

การ

ทองเท่ียว 

สรางโอกาสใน

การประกอบ

อาชีพท่ี

หลากหลายและ

ยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

-รอยละของ

พืชผลทางการ

เกษตรกรท่ีมี

คุณภาพและมี

ตลาดรองรับท่ี

เพียงพอ 

-รอยละของ

รายไดภาคการ

ทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 
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2.พัฒนาการ

ทองเท่ียว 

 

  

 

 

 

 

 

-จํานวน

กิจกรรม

สงเสริมการ

ทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

-จํานวน

นักทองเท่ียวท่ี

เขามาเท่ียวใน

อําเภอภูผา

มานเพ่ิมข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

2 กิจกรรม 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปละ  

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-โครงการ

ปรับปรุง

อาคารแสดง

วัฒนธรรม โฮง 

มูน มัง 

-โครงการ

ฝกอบรมมัคคุ

เทศทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนา

ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานัก

ปลัด 
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