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ส่วนที ่  2    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

     1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)                     

      “วิสัยทัศน” ยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    
      “คติพจน  ” ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ   “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
       “เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”   ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาใน
ระยะ 20 ป  ตอจากนี้ไปจะประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร  ไดแก่ 
 

        1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
             กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
        (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรง
เป็นประมุข  
        (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม  
        (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
        (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
        (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
        (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
        (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 
      
 
 

       2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
           กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
        (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
        (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
        (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล 
       (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย กลางความเจริญ  
       (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
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      (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 
 

      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
         กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
      (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
      (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
      (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค   
      (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
      (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
 

      4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
          กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
      (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
      (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
      (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
      (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
      (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 
 

      5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
      (1) จัดระบบอนุรักษ  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
      (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
          อย่างบูรณาการ  
      (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม   
 
 

      6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
           กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
      (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
      (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
      (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
      (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
      (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
      (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
      (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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      2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด วิสัยทัศน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคง
มีความ ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ มียุทธศาสตร การพัฒนา ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนทรัพย   
        ยุทธศาสตร ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดเลื่อมล้ าในสังคม  
        ยุทธศาสตร ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
        ยุทธศาสตร ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
        ยุทธศาสตร ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
        ยุทธศาสตร ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ และการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 
                          สังคมไทย  
        ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   
        ยุทธศาสตร ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
        ยุทธศาสตร ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
        ยุทธศาสตร ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

     3) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
              1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ 
ตั้ง  องค กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 
          (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ  โดยเร่งอนุรักษ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย  
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     2)ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
             กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร เปูาประสงค  ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร  รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร  
ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  
      ยุทธศาสตร ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด3 
      ยุทธศาสตร ที่  4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
                       

        4) แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
      4.1) วิสัยทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด  
    "เป็นผู้น าการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข"         
 

      4.2) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     1) ยุทธศาสตร ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้  
           2) ยุทธศาสตร ที่ 2 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ 
           3) ยุทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

      5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
          ยุทธศาสตร การพัฒนาขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด   เพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    
        5.1) วิสัยทัศน์    
“เป็นทอ้งถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกล
ประชารัฐ”                 

       5.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
  
 
 

     6) นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
            นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร  นายทินกร  พันธโคตร    ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
ต าบลพนมไพร  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 
 

         1. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน 
  1.1 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท ติคคอนกรีตถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล 
  1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรียบหนองเขียนหนองแวง 
  1.3 ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ าคอนกรีตเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในซอย  
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ซอยศรีเมืองไพรหมู่ที่ 3 และโรงพยาบาลพนมไพร 
  1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ าซอยชิตทรงสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 
 

                     1.5 ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนพินิจนนทราษฎร  ช่วงถนนพนมไพรพิทักษ ถึงสุดเขตเทศบาล  
  1.6 ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินเท้าย่านธุรกิจร้านค้า  
  1.7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนสุวรรณธาดา แยกถนนเศวตกุญชรต่อเนื่องถนนรอบเมือง 
ถึงถนนศรีสมบูรณ  
  1.8  ก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนวัดใต้ 
  1.9  ติดตั้งไฟส่องสว่างรอบบริเวณสถานีจอดรถโดยสาร 

           2. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 ลดปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณขยะสะสมก่อให้เกิดมลพิษ โดย
ร่วมมือกับองค การบริหารส่วนต าบลพนมไพร พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาขยะภายในบ่อขยะดอนต่าย
แบบยั่งยืน 
  2.2 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบยั่งยืน 
  2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหนองเขียนหนองแวง เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีสถานที่ไว้ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ 
  2.4 ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองแนบเป็นสถานที่พักผ่อน และมีสนามเด็กเล่นเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กให้เติบโต แข็งแรงสมวัย 
  2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนในการช่วยเหลือ
ประชาชนและการปูองกันเฝูาระวังโรคติดต่อ 
  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  2..7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านอาหารในเขตเทศบาลเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  2.8 จัดระเบียบจุดผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้า บริเวณรอบตลาดสด ตลาดเช้าและตลาดค่ าคืน 
  2.9 ก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังเล็ก (ด้านทิศตะวันตก)และปรับปรุงอาคารตลาดสดหลังใหญ่ 
  2.10 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ขนาดที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
  2.11 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

          3. นโยบายด้านการศึกษาและนันทนาการ 
           3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยา 
                     เสพติด 
  3.2 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
      3.3 ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนในเขตเทศบาล (กีฬาคุ้มสัมพันธ ) 

          4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน 
  4.1 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขตเทศบาล   
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4.3 จัดให้มีตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน หมู่ที่ 3 คุ้มโนน)  
4.4 ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ ชุมชน ผลิตผลเกษตรอินทรีย  (โรงฆ่าสัตว เก่า)  

          5. นโยบายด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
  5.1 จัดหาและติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้  จัดตั้งกลุ่มเฝูาระวังสกัด
เพลิงไหม้ ทั้ง 6 ชุมชน  
  5.2  ปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร ชุมชน ย่านธุรกิจการค้า 
  5.3  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 

 6. นโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1 ส่งเสริม  สืบสาน อนุรักษ   ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ยึดถือ
ปฏิบัติให้คงอยู่สืบไป (ประเพณีบุญเดือนสามสักการะองค พระมหาธาตุ วัดทุกวัดในเขตเทศบาลและประเพณีอ่ืนๆ) 

6.2 ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟที่เป็น อัตลักษณ ของชาวพนมไพรให้มีชื่อเสียงและผลักดันให้เป็น
งานบุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 

6.3 ส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายบั้งไฟเอ้ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
6.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(งานวิถีชุมชนคนพนมไพร) 
6.5 ปรับปรุงภูมิทัศน พระเศวตสุวรรณภาพรรณ 

 7. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการที่ดี 
  7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน   

7.2 ให้ประชาชนและองค กรต่างๆตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างเปิดเผย  
7.3 บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและความสามารถ ส่งเสริมให้มีกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลและประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
                    7.4 ด าเนินงานสู่ระบบองค การสาธารณะที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อความเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

7.5 ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ 
 

 
 
 

      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพนมไพร 
 
 

        1) วิสัยทัศน์การพัฒนา 
      “ เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหน้า ” 
 
 

        2)  พันธกิจ 
            1. ให้มีและปรับปรุง บ ารุงรักษา ทางบก   ทางน้ า  ทางระบายน้ า  ไฟฟูา  แสงสว่าง  สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่าง ๆ 

 2. รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การสาธารณสุขและการอนามัยครอบครัว 
4. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษา  อบรม  ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล  ให้มีคุณธรรม   จริยธรรม 
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5. ส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห  
7. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
8. กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน ของประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดท้ังกิจการตามที่คณะกรรมการกระจายอ านาจ
ก าหนด 

 
 

     3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม   
    1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า  
    1.2 พัฒนาระบบจราจร 
    1.3 พัฒนาการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 การก าจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ สิ่งแวดล้อม   
    2.2 การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและตระหนักในการร่วมกันท านุบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม 
    2.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      3.1 การส่งเสริมการศึกษา 
    3.2 การให้บริการสาธารณสุข 
    3.3 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
    3.4 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    3.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
    3.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   4.2 การส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
   4.3 การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว  
 

   5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
   5.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน และการท านุบ ารุงรักษา  จัดหาวัสดุอุปกรณ  และ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
  5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้  
  5.4 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
  6.1 แนวทางการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา   
  6.2 แนวทางส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป  
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4) เป้าประสงค์ 
 

1.เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม การระบายน้ า การสาธารณูปการให้มีความสะดวก 
2.เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึก และตระหนักในการร่วมกันท านุบ ารุง รักษา สภาพแวดล้อมและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล 
3.เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ  และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย สินทุกครัวเรือน 

 4.เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และพัฒนาระบบ บริหารจัดการ 
          การเงิน การคลัง การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
          5. เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน   
          6. เทศบาลมีระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7. เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
            8. ชุมชนเทศบาลมีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 

        

       5)  ตัวช้ีวัด  

 

1) จ านวนสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3)  ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบไฟฟูาแสงสว่างรวมทั้งไฟฟูาสาธารณะและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอ่ืนๆ ใช้อย่างสะดวก ทั่วถึง 

                       4)  ปัญหาการปล่อยน้ าเน่าเสียไหลลงสู่หนองน้ าสาธารณะ มลภาวะ และและปัญหาทิ้งขยะในที่
สาธารณะลดลง 

 5)  ชุมชนเทศบาลน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ  สิ่งแวดล้อมสดใส 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ปลอดจากโรค 
9) ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 

                     10) จ านวนหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
            11)  จ านวนร้อยละของประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
                     12) จ านวนร้อยละประชาชนในชุมชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใช้กับอาชีพ                
การเกษตรและปศุสัตว และพัฒนาเป็นอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวแบบยั่งยืน 

           13) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง โดยใช้หลัก
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

        14) จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค กร 
         15) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร จังหวัด รวมตลอด
ทั้งภารกิจอื่นที่รับถ่ายโอน และเจตนารมณ ของประชาชนในพ้ืนที่       

       6) ค่าเป้าหมาย  
                       1) จ านวนสิ่งก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น 
                       2) จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
                       3) จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจราจร 
                       4) จ านวนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                       5) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดและจัดการขยะ 
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                       6) จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ สิ่งแวดล้อม 
                       7) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
ร่วมท านุบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
                      8) จ านวนกิจกรรมในการบ าบัดและจัดการขยะ จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                      9) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                       10) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
                      11) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
                      12) จ านวนกิจกรรมเพ่ือการปูองกันโรคภัยสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                      13) จ านวนกิจกรรมเพ่ือการปูองกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน 
                       14) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม และ
การสังคมสงเคราะห  
                       15) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาดา้นกีฬา และนนัทนาการ 
                       16) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       17) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      18) จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
                      19) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
                      20) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเกษตรและปศุสัตว  
                         21) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
                      22) จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
                      23) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือปรับปรุง พัฒนารายได้ 
                      24) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมประธิปไตย 
                      25) ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
                      26) จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค กร 
                      27) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร จังหวัด รวมตลอด
ทั้งภารกิจอื่นที่รับถ่ายโอน และเจตนารมณ ของประชาชนในพ้ืนที่ 
                         28) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการจัดงานวันส าคัญของชาติ 
                      29) จ านวน  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและ
อนุรักษ จากเทศบาล 
      7) กลยุทธ์ 
          กลยุทธ ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ าทางเท้า รางระบายน้ า 
และทางระบายน้ า 
          กลยุทธ ที่ 2 พัฒนาระบบจราจร  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
          กลยุทธ ที่ 3 การก าจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ สิ่งแวดล้อม   
          กลยุทธ ที่ 4 การส่งเสริม และสร้างจิตส านึกและตระหนักในการร่วมท านุบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม 
          กลยุทธ ที่ 5 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม 
          กลยุทธ ที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนนัทนาการ 

กลยุทธ ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ ที่ 8 การให้บริการสาธารณสุข 
กลยุทธ ที่ 9 การส่งเสริมสวัสดกิารสังคม 
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กลยุทธ ที่ 10 การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
กลยุทธ ที่ 11 การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว  
กลยุทธ ที่ 12 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ ที่ 13 การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ที่ 14 ปรับปรุง พัฒนารายได้ 
กลยุทธ ที่ 15 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ ที่ 16 ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร จังหวัด รวมตลอดท้ังภารกิจอื่นที่รับถ่ายโอน 

และเจตนารมณ ของประชาชนในพื้นท่ี 
กลยุทธ ที่ 17 การจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา  การส่งเสริม  อนุรักษ  ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี  ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
 
 

 

     8) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  การระบายน้ า การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้มคีวามสะดวก 

2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึก และตระหนักในการร่วมกันท านุบ ารุง รักษาสภาพแวดล้อมและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล 

3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย สินทุกครัวเรือน 

4. เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
การเงิน  การคลัง  การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส     

5. เพ่ือส่งเสริมประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและได้รับการศึกษาเรียนรู้และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบและประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

6. ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสรมิ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  

7. เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
          8.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค กรเทศบาลให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วย
หลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตรใ์นภาพรวมดังนี้ 
 

 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร 
    ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

2. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนา 
       ให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ 

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าการเกษตรและ
สินค้าภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
1.2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ 
1.5 ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเท่ียว 
 

2.1 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐ และระบบการให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้าน สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
2.3 พัฒนาระบบสวัสดิการโครงสร้างพ้ืนฐาน และความมั่นคงทางสังคม 
2.4 ยกระดับคุณภาพในการรักษาความมั่นคงภายใน และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2.5 ยกระดับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสงบ
สุข 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ครบวงจร 
3.2 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (Green Growth) 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 
3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ให้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ
การท่องเท่ียว 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการ
คมนาคม 

2.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

5. ด้านการบรหิารจัดการ
องค กรและบุคลากร 

6. ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการทอ่งเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคม  
การระบายน้ าการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้มี
ความสะดวก 
 

-  เพ่ือส่งเสริมและสรา้ง
จิตส านึก และตระหนักในการ
ร่วมกันท านุบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมและส่งเสรมิ
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เข้าช่วยในการรักษา
สภาพแวดล้อมในเขต
เทศบาล 
 
 

- เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพดีและรา่งกาย
แข็งแรงสมบูรณ์และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทุกครัวเรือน 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 

-  เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
เพ่ิมรายไดใ้ห้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  
การเงิน  การคลัง  และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใส     

 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
เขตเทศบาล ให้มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมฯลฯ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการองค กรเทศบาล
ให้มีศักยภาพ มีการบรหิาร
จัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิ
บาลฯลฯ 

- เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม
ให้คงอยู่ตลอดไป 
-ชุมชนเทศบาลมีการสืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่กับ
ท้องถ่ินตลอดไป 

 
1.1  ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า 
ทางระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ า รางระบาย
น้ า และทางระบาย
น้ า 
1.2  พัฒนาระบบ
จราจร 
1.3  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

2.1 การก าจัดขยะมลูฝอย
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.2 การส่งเสรมิและสร้าง
จิตส านึกและตระหนักใน
การร่วมท านุบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อม 
2.3 การส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้า
ช่วยในการรักษา
สภาพแวดล้อมตามความ
เหมาะสม 

3.1 การส่งเสรมิการศึกษา 
3.2 การให้บริการสาธารณสขุ 
3.3 การส่งเสรมิสวัสดิการสังคม 
3.4การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
3.5การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.6การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

4.1 การสนับสนุนส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 
4.2 การส่งเสรมิอาชีพเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน 
4.3 การส่งเสรมิการเกษตร
และปศุสัตว์ 

5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5.2 การก่อสร้างปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงาน และการท านุ
บ ารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ 
5.3การปรับปรุงและพัฒนา
รายได ้
5.4การส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
5.5การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

6.1 การจัดงานวัน
ส าคัญของชาติและ
ศาสนา 
6.2 การส่งเสริม 
อนุรักษ  
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา 
อันดีงามของท้องถ่ินให้
คงอยู่สืบไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพนมไพร  Stratege Map 
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(3)การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
จากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลพนมไพรมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาแต่

ยังไม่ครอบคลุมในการพัฒนาทุกด้าน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค กร และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหน้า” 

พันธกิจ 
1.ให้มีและ
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
บก 
 ทางน้ า ทาง
ระบายน้ า  ไฟฟ้า 
แสงสว่าง  สา
ธารณูป 
โภค
สาธารณูปการ
ต่าง ๆ 
 

2. รักษาความสะอาด
ถนน ทางเดิน ท่ี
สาธารณะ รวมท้ังการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

3. การ
สาธารณสุขและ
การอนามัย
ครอบครัว 
 

4. การจัดให้
ราษฎรได้รับ
การศึกษา  
 อบรม  ส่งเสริม
ทรัพยากร
บุคคล  ให้มี
คุณธรรม  
จริยธรรม 
 

5.ส่งเสริมการท า
มาหากินของ
ราษฎร 
 

6.ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
รวมท้ังการสังคม
สงเคราะห์ 

 

7.บ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

 

8.กิจการอ่ืนใด
ท่ีเป็น
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
นโยบายของ
รัฐบาล 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด ฯลฯ 

เป้าประสงค ์

-  เพ่ือพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการ
คมนาคม  การ
ระบายน้ าการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้
มีความสะดวก 

 

-  เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึก และ
ตระหนักในการ
ร่วมกันท านุ
บ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมและ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เข้าช่วยในการ
รักษา
สภาพแวดล้อมใน
เขตเทศบาล 
 

- เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
สุขภาพดแีละ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ทุกครัวเรือน 
-ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้ เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

 

- เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  
การเงิน  การคลัง และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส     
 

- เพ่ือส่งเสริมประชาชนในเขต
เทศบาล ให้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมฯลฯ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรเทศบาลให้มีศักยภาพ 
มีการบริหารจัดการท่ีดี ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลฯลฯ 

 

- เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
-ชุมชนเทศบาลมีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่น
ตลอดไป 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร ์
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคม 
 

2.ด้านการจัดการทรัพยากร            
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านการพัฒนา
คุณภาพ     ชีวิต 
 

4.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

5.ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรและ
บุคลากร 

 

6.ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

 

3.1 การส่งเสรมิการศึกษา 
3.2 การให้บริการ
สาธารณสุข 
3.3 การส่งเสรมิสวัสดิการ
สังคม 
3.4การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
3.5การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
3.6การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 

2.1 การก าจัดขยะมลูฝอยและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.2 การส่งเสรมิและสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในการ
ร่วมท านุบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อม 
2.3 การส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้าช่วยใน
การรักษาสภาพแวดล้อมตาม
ความเหมาะสม 

 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้ า ท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ า และทาง
ระบายน้ า 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 
1.3  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

4.1 การสนับสนุน
ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
4.2 การส่งเสรมิอาชีพ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน 
4.3 การส่งเสรมิ
การเกษตรและปศุสัตว์ 
 

5.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
5.2 การก่อสร้างปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงาน และการ
ท านุบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ 
5.3การปรับปรุงและพัฒนา
รายได ้
5.4การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
5.5การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

 

6.1 การจัดงานวัน
ส าคัญของชาติและ
ศาสนา 
6.2 การส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา 
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
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ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและในอนาคต จึงได้วิเคราะห สถานภาพในปัจจุบันของเทศบาล
ต าบลพนมไพร  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis   ดังนี้ 

 
 

ประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายใน 
 

1.จุดแข็ง (Strength) 
1.1 เทศบาลมีพ้ืนที่ในการควบคุมดูแลน้อย เพียงจ านวน 4 ตารางกิโลเมตร 
1.2 เทศบาลมีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลน้อย มีจ านวนเพียง 4,701 คน 
1.3 เทศบาลมีความพร้อมด้านการบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

                และมีโครงสร้างขององค กรครอบคลุมทุกส่วนงาน ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กอง 
               สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองการศึกษา มีการแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่อย่างชัดเจน 

1.4 มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มสานกระติบข้าว กลุ่มออมทรัพย  กลุ่มผักปลอด 
           สารพิษซึ่งเป็นอาชีพเสริม มีแรงงานที่เป็นฝีมือ กึ่งฝีมือ ไร้ฝีมือจ านวนมาก 

1.5 ผู้คนในเขตเทศบาลมีน้ าใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืน ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี 
               วิถีชวีิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ  

1.6 ผู้คนมีศีลธรรม มีความสามัคคี ไม่มีโจร ขโมย และอาชญากรรม ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น 
1.7 มีวัดซึ่งเป็นศูนย รวมจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาล 4 วัด 
1.8 มีโรงพยาบาลในเขตเทศบาล 1 แห่ง  
1.9 มีโรงเรียนอนุบาล 2 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษา  2 โรงเรียน 
1.10 ถนนหนทางที่ใช้ในการคมนาคม ดี สะดวก เป็นทาง คสล. เกือบ 100 % 
1.11 ในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้อย่างสะดวก เกือบ 100 % 
1.12 ประชาชนในเขตมีน้ าประปาใช้อย่างสะดวก เกือบ 100 % 
1.13 การคมนาคมมีความสะดวกสบาย และมีทางหลวงชนบทเชื่อมต่อเขตอ าเภอใกล้เคียง การจราจรรื่น

ไหลไม่ติดขัด 
1.14 การจัดผังเมืองในเขตเทศบาลดี มีความเป็นสัดส่วน 
1.15 การด าเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการส ารวจความ 
      ต้องการของประชาชน โดยการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

          1.16 มีการบริการด้านงานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นระบบและรวดเร็ว 
          1.17 ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ 
                 ตนเอง   
          1.18 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถว้น 
          1.19 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน สายหลักเชื่อมกับ 
                จังหวัดใกล้เคียง 
          1.20 มีงานประเพณีบุญบั้งไฟถวายพระธาตุวัดกลางอุดมเวทย ที่เป็นศูนย รวมใจสร้างความรักสามัคคีของ 
                ประชาชนและมีการจุดบั้งไฟจ านวนมากท่ีสุดในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.จุดอ่อน (Weakness)  
2.1 สัญญาณไฟจราจรตามแยกถนนต่าง ๆ ยังมีไม่ทั่วถึง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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2.2 ไม่มีสถานที่ในการก าจัดขยะเป็นของตนเองต้องเช่าที่ของเขต อบต.ในการก าจัดขยะ 
2.3 มีรางระบายน้ า ทางระบายน้ า ยังไม่เพียงพอ 
2.4 การเพาะปลูกยังนิยมใช้สารเคมี 
2.5 ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ ของยุง เนื่องจากน้ าขังตามร่องระบายน้ าท าให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ ยุง 
2.6 ราคาผลผลิตตกต่ า การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าว เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งมี 

                ราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และประกอบกับปัญหาของราคาท่ีค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอน 
                ผลก าไรที่เกิดจากการขายผลิตผลได้ไม่มาก ประกอบกับสถานภาพปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น 
                น้ าท่วม และภัยแล้ง อีกทั้งปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร ได้แก่ รถไถนา  
                รถเก่ียวข้าว ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 2.7 ระบบการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการติดตามและประเมินผล ประชาชนยังไม่มีบทบาท 
       เท่าท่ีควร เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ และประสบการณ  
 2.8  ประชาชนขาดความรู้ ประสบการณ ด้านต่างๆ เช่น ขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
       ยังต้องอาศัยนักวิชาการค่อยให้ค าปรึกษา แนะน า และการบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
                 เท่าท่ีควร  

2.9  ปัญหาผลิตภัณฑ จากกลุ่มอาชีพไม่มีตลาดรองรับ เมื่อกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าออกมา ไม่สามารถ 
                ขายสินค้าได้ จึงไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนหันมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ให้ได้ดี 
                 พอส่งผลให้ขาดความกระตือรือร้นในการท างานขาดความต่อเนื่อง   ซึ่งท าให้การท างานไม่สามารถ 
                 ยั่งยืนได ้
          2.10 ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาล หรือในงานประเพณีรื่นเริงต่างๆ  
          2.11 ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน 
 
 
 
 

                            ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.โอกาส (Opportunity)  

 3.1  ตามยุทธศาสตร จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อันเป็นแหล่งผลิตข้าว 
       หอมมะลิคุณภาพดี และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
                 ประชาชนเทศบาลต าบลเมืองสรวง มีอาชีพหลักคือ ปลูกข้าวอยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะพัฒนา 
                 ผลผลิตและคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ 
         3.2   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มีการจัดระบบบริการสาธารณะ 
                เพ่ือประโยชน ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
                ส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
         3.3   รฐับาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ได้แก่ 
                เมืองน่าอยู่ อยู่ดีมีสุข ฯลฯ  
         3.4  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
               ประเพณี และเทศบาลต าบลพนมไพร มีเทศกาลงานประเพณี ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่ง 
               ท่องเที่ยวของอ าเภอได้ คือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งมีผู้คนจากท้องที่ต่างๆ มาเที่ยวงานจ านวนมาก 
 
 
         3.5  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการอยู่ดีมีสุข ให้กับประชาชนด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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         3.6  รัฐบาลส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
               ของประชาชน 
         3.7  รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ ปุาชุมชน มีการสร้างและขยายเครือข่ายปุาชุมชนในทุกพ้ืนที่และ 
               คนในเขตเทศบาลให้ร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
         3.8  มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนาเทศบาล ทั้งท่ีเทศบาลด าเนินการจัดเก็บเองและได้รับจัดสรร 
               จากทางรัฐบาล 
         3.9  มีเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมส าหรับการติดต่อส่วนราชการและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
         3.10  เป็นชุมชนขนาดเล็ก พื้นท่ีไม่สลับซับซ้อน สามารถเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และแก้ไข 
                 ปัญหาได้ทันท่วงที  
         3.11 เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง ที่ยังมีพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ วิถีประชาชนจึงเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน 
                และกัน  
        3.12  ประชาชนในชุมชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน เนื่องจากในชุมชนไม่มีปัญหา 
                อาชญากรรม, โจรลักขโมย ที่ร้ายแรง  
        3.13  ในพ้ืนที่เขตชุมชนไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือมลพิษ สามารถควบคุมและบริหารจัดการพื้นที่ใน 
                การก ากับดูแลได้ 
 
 

4.ภัยคุกคาม / อุปสรรค (threat)  
            4.1 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง 
           4.2  ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นภาวะที่คุกคาม สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
                  ซึ่งได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย 
           4.3  การลงทุนทางการเกษตรสูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ได้แก่ ปุ๋ยซึ่งมีราคาแพง เทคโนโลยีทาง 
        การเกษตรมีราคาแพง รถเก่ียวข้าว รถไถนา และค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น 
           4.4  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม 
                 ที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
           4.5  ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ มผีลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าว และพืชผลทางการเกษตร 
           4.6  เกิดโรคระบาดในคน พืช และสัตว  เช่น ไข้เลือดออก ไข้ฉ่ีหนู เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
           4.7  การขาดการบูรณาการ (Integration) การท างานของฝุายท้องที่ (ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน) กับฝุาย 
                 ท้องถิ่น (เทศบาล)  โดยฝุายท้องแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน 
          4.8  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัด  รถสาธารณะบริการระหว่างอ าเภอมีเป็นช่วงเวลาท าให้การขนส่ง 
                สินค้า, การเดินทางไม่สะดวก และมีค่าใช้จ่ายสูง  
          4.9  รายได้ของประชาชนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตร และค่าจ้างแรงงาน  
          4.10 ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของเทศบาลฯ 
                เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  

              - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
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            1) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70  เปูาหมายคือ ต้องการ
ให้ไดม้ากกว่านี้หรือรอ้ยละ 100   โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกสาย 
ซ่ึงปัญหาคือ  ถนนบางเส้นทางท่ีช ารุดอยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้   การแก้ปัญหาคือ  
ขอท ากิจการนอกเขตเทศบาลและประสานขอความร่วมมือกับองค กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดกันในการ
ซ่อมแซมถนน  
           2) การขยายเขตไฟฟูา  ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลพนมไพรมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 
เปอร เซ็นต   ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นไม่อยู่ในเขตเทศบาล   เทศบาลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกับถนน  แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันกับอปท.ในพ้ืนที่ติดกันเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหา 
           3) การประปา ในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่ที่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร เซ็นต  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการช ารุดและตกตะกอนของน้ า และแหล่งน้ าดิบในการผลิต
ประปาอยู่ไกลท าให้ การส่งน้ าประปาเกิดความล่าช้า ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบ ปัญหาการขาดแคลนน้ า
สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้   การแก้ปัญหาคือ  เทศบาลต าบลพนมไพร เป็นหน่วย
ประสานให้ประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิและอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความ จ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
   

            - ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
              จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง บ้านเรือนส่วนมากมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย   มีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย  เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุก
ครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค  โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จาก
น้ าฝน ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค การแก้ปัญหา
เบื้องตน้คือประชาสัมพันธ ให้ มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ด่ืม 
  
 

         (2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรกร  ค้าขาย รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และรับจ้าง ตามล าดับ รายได้ส่วนมากมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  ค้าขาย รับจ้าง และมี
รายไดจ้ากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน สัตว เลี้ยงไมม่าก คนอายุ 15 – 60 ปี  มีอาชีพและรายได้และที่ไม่มีรายได้
เทศบาลก็จัดหาฝึกอาชีพให้  อัตราการว่างงานของ ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก ประชากร
บางส่วนมีรายไดจ้ากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่   เทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการ ส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนา ด้านนี้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค เทา่ที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ ความรู้ด้านการตลาด  
 
 
           (3) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
           - ด้านแรงงาน   
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           จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี ส่วนมากไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่าง จังหวัด  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน 
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  
          - ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค ไข้เลือดออก  มือ-
ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน บางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็ก แรกเกิด - 5 ปี ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ มาตรฐาน แต่มีบางรายเท่านั้น ที่ไม่ตรงตามเกณฑ  มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัด อาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลัง
กายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัด กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
        - ด้านการศึกษา 
        จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทย และคิด
เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 –14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
หรือเทียบเทา่ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 99   ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน ใน กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ รว่มกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
        - ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
         จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และประชากรบางรายที่ไป ร่วม
ท ากิจกรรมของศาสนาคริสต ด้วย ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการไดร้ับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือน
ขาดความอบอุน่ การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุก ส่วนทุกฝุายทุกคน
มีส่วนร่วมและรณรงค ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬา
ชุมชน แอโรบิคแดนส  งานประเพณี เป็นต้น  
          - ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่า บางครัวเรือน ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่ อย่างจ ากัด คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง 
รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การ 
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ขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้
เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่ สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาล
จะตอ้งหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้   
         - ด้านยาเสพติด 
         ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพนมไพรได้แจ้งให้กับเทศบาล ทราบ
นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ ค้า เหตุผลก็ 
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น ประจ า 
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค  การ ประชาสัมพันธ  
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ อ าเภอ จังหวัด หรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
 

        (4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         ในพ้ืนทีข่องเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับปลูก สร้าง ที่อยู่อาศัย ร้านคา้ สถานประกอบการ ตามล าดับ 
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มี
มลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย ไม่ สามารถที่จะน า
น้ าจากใตด้ินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้  ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไมส่ามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน  ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาล
ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ ของประชาชน เช่น โครงการจัดหา
ถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ ต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมือง น่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ฯลฯ  
      (5) ด้านการเมือง  
      การบริหาร เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 6 ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน 
ของชุมชน 10 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ 
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข ซึ่งจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาล
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ ที่
ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและม ีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ มี
อัตราก าลังพนักงาน เทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอตอ่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
 
  
 


