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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยความอนุเคราะห์และความเมตตากรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา ตลอดจนแนะแนวทางที่ถูกต้องในการทา
วิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนจนวิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วง
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์ ดร.อรทัย สุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ที่ให้คาปรึกษาและ
ให้คาแนะนา ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ธารีเ ธียร ที่ให้คาปรึกษาและติดตามการ
ศึก ษาวิจัยตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นศึกษา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ที่คอย
ติดตามความก้ าวหน้ าในการเรียนและให้คาแนะนาด้วยความห่วงใยเสมอมา ขอขอบคุณ ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ดร. สารภี ขาวดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ให้คาแนะนาผู้วิจัยในการทา
วิทยานิพนธ์นจี้ นสาเร็จลุล่วง และขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวั นออก คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กรุณามอบความรู้และแนวทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย
ผู้วิจัยขอขอบคุณสานักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ และ
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่เอื้อเฟื้อการสืบค้นข้อมูลวิสัยทัศน์เทศบาลในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ งานวิ จั ย นี้ ขอบคุ ณ เพื่ อ น พี่ น้ อ งและผู้ มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ในการสืบค้นข้อมูลตัวบท อีกทั้งยังให้คาแนะนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณทุก
กาลังใจจากกัลยาณมิตรที่มิอาจเอ่ยนามได้หมดมา ณ โอกาสนี้
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การศึกษานี้เป็นการศึกษากลวิธีทางภาษาที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาล ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสื่อสารกลวิธีในการสื่อสารอุดมการณ์ ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้
กลวิธีทางภาษา ที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ แบ่งเป็น 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วย
1) การใช้คา ที่มักปรากฏร่วมกัน 2) การใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน 3) กลวิธีการแสดงความเชื่อ
ที่มี อยู่ก่ อ น ได้แก่ การใช้มู ล บท (presupposition) 4) กลวิธีท างวาทศิล ป์ ได้แก่ การใช้คาขวัญ
(slogans) กล วิ ธี ทา งภาษาดั ง กล่ าวสื่ อ สา รใ ห้ เ ห็ นถึ งอุ ดม กา รณ์ ในวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุ ดมการณ์ ได้แก่ อุดมการณ์เ มื องน่าอยู่ อุดมการณ์เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อุดมการณ์การเป็นสมาชิกอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยชุดความคิดย่อย 2 ชุด ได้แก่ อุดมการณ์ ของ
ประชาชนทั่ วไปอั นพึ ง ประสงค์ และอุด มการณ์ ของเจ้า หน้าที่ ของรั ฐอัน พึง ประสงค์ อุดมการณ์
การศึก ษา จากการศึกษาข้อความวิสัยทั ศน์ดัง กล่าว ยังพบว่าอุดมการณ์ที่ ถ่ายทอดผ่านวิสัยทั ศน์
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการสือ่ สารถึงอุดมการณ์ความเป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุด ปรากฏใน
รูปภาษาที่ กล่าวถึง “เมือ งน่าอยู่” โดยตรง และคุณสมบัติของการเป็นเมื องน่าอยู่ ซึ่งปรากฏซ้าใน
วิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ความเชื่อสาคัญอย่าง
หนึ่งในสัง คมไทยว่า การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ ด้านสัง คม ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ จะทาให้ผู้คนที่อยู่อาศัยมีความพึงพอใจ และนาไปสู่ความสุขใน
การอยู่อาศัยและการดารงชีวิต อีกส่วนหนึ่งคืออุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมักปรากฏรูปภาษาที่
สื่อสารถึงการยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตลอดจนความเป็นอยู่
ของประชาชน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเป็นข้อความที่สื่อสารถึงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเสมือนเข็มทิศ
ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ มีลักษณะเป็นข้อความที่สื่อสารผ่านภาษา จากผู้ส่งสาร คือ “เทศบาล” ซึ่ง
มีฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทาหน้าที่เป็นผู้กาหนด
กรอบแนวทางในการพั ฒนาท้ องถิ่น และเป็นเสมือนภาพในอนาคตที่ เทศบาลกาหนด นาไปสู่ก าร
กาหนดพั นธกิจ และยุท ธศาสตร์ในการดาเนินงาน ตามกรอบภารกิ จของเทศบาล อันได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสัง คม ด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูป โภค สาธารณูปการ และด้านการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
ข้อความวิสัยทัศน์มีการใช้ภาษาที่สละสลวย มุ่งโน้มน้าวให้ผู้รับสาร มีความเชื่อมั่นต่อการบริหาร
กิจการของเทศบาล ว่าจะนาพาเทศบาลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน วิสัยทัศน์เทศบาลในงานวิจัยนี้ คือ “ตัวบท”ตามความหมายของ
นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) อธิบายว่า ตัวบทเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเหตุการณ์ทาง
สังคมที่มีผลทางอุดมการณ์ (Ideology) และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Fairclough, 2003; อ้างอิง
จาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 56)
สอดคล้องกับแนวคิดของนักภาษาศาสตร์เชื่อว่า อุดมการณ์จะถ่ายทอดผ่านภาษาที่สะท้อนชุด
ความคิดของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่ยึดถือปฏิบัติและเป็นสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม
ภาษากับสังคมมีความสัมพันธ์กัน มนุษย์ไม่ได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ภาษาเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วย ฟาน ไดก์ (Van Dijk) เสนอว่าอุดมการณ์ คือระบบความคิดความเชื่อของ
คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (Van Dijk, 1998; อ้างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 :15)
นอกจากนี้ นัก วิช าการได้ใ ห้ความหมายของคาว่า “วิสัย ทั ศน์ ” หรื อ “Vision” ซึ่ง มี ความ
สอดคล้องกัน ดังนี้
วีรวัฒน์ ปันนิตามัย (2541: 33) ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอันชัดแจนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญาความเชื่อที่องค์การและเหล่าสมาชิกขององค์การร่วมกันยึดถือ
วิสัยทัศน์ที่แท้จริง ต้องเป็นจินตกรรมที่ร่วมกันฝัน วิสัยทัศน์ เป็น a roadmap ให้ทุกคนในองค์การได้
ใช้เป็นประทีปนาทาง กล่าวคือ วิสัยทัศน์ มีลักษณะของการสร้างภาพอนาคตที่วาดฝัน
นเรศน์ สถิตพร (2544) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ในภาษาไทยนิยมใช้กันว่าเป็น “การมองการณ์ไกล”
เป็นการคาดคะเนหรือทานายความเป็นไปของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต วิสัยทัศน์
มักเป็นสิ่งกาหนดทิศทาง หรือนโยบาย และแผนการหรือแนวทางสาหรับกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะเห็นว่าวิสัยทัศน์เทศบาล มีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายของคาว่า “วิสัยทัศน์” ในแง่ของ
การเป็นภาพในอนาคต โดยเป็นภาพที่เกิดจากผลของการดาเนินนโยบายพัฒนาด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน
เพื่อให้เ กิ ด ผลที่ ดีในอนาคต งานนี้วิจัยนี้จึง มุ่ ง ศึก ษากลวิธีท างภาษาที่ ใช้ในในการประกอบสร้า ง
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วิสัยทัศน์เทศบาล โดยวิเคราะห์รูปภาษาที่ ปรากฏ และวิเคราะห์อุดมการณ์ที่สื่อสาร ผ่านกลวิธีทาง
ภาษาในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ชุ ด ความคิ ดที่ เ ป็ น รากฐานในการพัฒ นาท้ องถิ่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ การใช้ภาษาในวิสัยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบกลวิธี
ทางภาษาที่มีความน่าสนใจหลายประการ เช่น การใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน ที่สื่อความหมายถึงการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ มักจะศึกษาในมุมมองทางสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ แต่ยังไม่มี
การศึก ษาด้านภาษาศาสตร์ ผู้วิจัย จึง มี ความสนใจที่ จ ะศึก ษากลวิธีท างภาษาในการประอบสร้าง
วิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาไปสู่การวิเคราะห์ อุดมการณ์บางประการที่แฝงมาใน
วิสัยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2.2 เพื่อศึกษาอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ศึกษาภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ 20
จังหวัด อันประกอบด้วย 1) กาฬสินธุ์ 2) ขอนแก่น 3) ชัยภูมิ 4) นครพนม 5) นครราชสีมา 6) บึง
กาฬ 7) บุรรี ัมย์ 8) มหาสารคาม 9) มุกดาหาร 10) ยโสธร 11) ร้อยเอ็ด) 12 ) เลย 13) ศรีสะเกษ 14)
สกลนคร 15) สุรินทร์ 16) หนองคาย 17) หนองบัวลาภู 18) อานาจเจริญ 19) อุดรธานี 20)
อุบลราชธานี แบ่งเป็นเทศบาลนคร จานวน 5 เทศบาล เทศบาลเมือง จานวน 36 เทศบาล และ
เทศบาลตาบล จานวน 924 เทศบาล รวมทัง้ สิ้น 963 เทศบาล (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น:
เว็บไซต์)
1.4 นิยามศัพท์
อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (Van
Dijk, 1998; อ้างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 15-16) ในที่นี่หมายถึง ระบบความคิดความเชื่อ
ของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลต่อการประกอบสร้างวาทกรรมที่ใช้สื่อสารนโยบายการ
พัฒนาเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล (vision of Municipality) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานเทศบาลต้องการให้เกิด
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามกรอบภารกิจ คาสัญญาที่เป็นเป้าหมายนาพาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนา ภาพ
ที่ต้องการมองเห็นหรือต้องทาให้เกิ ดขึ้นในอนาคต โดยเทศบาลในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนดขึ้น
เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มกี ารพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น มีการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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1.5 วิธีการศึกษา
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ เช่น ในเว็บไซต์ของเทศบาลจะมีเมนู “วิสัยทัศน์” ที่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียด
วิสัยทั ศน์ที่ เ ทศบาลก าหนด วิสัยทั ศน์ข องเทศบาลยัง ปรากฏในแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่นของเทศบาล
นอกจากนี้ยั ง มี ก ารรวบรวมวิ สั ยทั ศ น์ข องเทศบาลไว้ ในระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสานักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ สามารถ
เข้าถึงได้ โดยขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
1.5.1 เก็บข้อมูลวิสัยทัศน์โดยผู้วิจัยจึงแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มา ดังนี้
1.5.1.1 เว็บ ไซต์เ ทศบาล ได้แก่ เมนูวิสัยทัศน์ในเว็บ ไซต์ และแผนพัฒ นาท้ องถิ่นของ
เทศบาล (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเทศบาล)
1.5.1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.5.2 จัดพิมพ์ข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร โดยแบ่งหมวดหมู่วิสัยทัศน์ตามรายชื่อจังหวัดจานวนทั้งสิ้น
20 จังหวัด
1.5.3 วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในวิสัยทัศน์เทศบาล เช่น 1) การเลือกใช้คาศัพท์ มีกลวิธีย่อย
ได้แก่ การใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน การใช้คากิริยาที่มักร่วมกัน 2) การใช้มูลบท 3) การใช้กลวิธีทาง
วาทศิลป์
1.5.4 วิเคราะห์อุดมการณ์การที่สื่อผ่านทางกลวิธีทางภาษา โดยแบ่งเทศบาลเป็น 3 ระดับ ได้แก่
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
1.5.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง
ออกเป็นหัวข้อ ได้แก่ (1) แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) (2) แนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่ (Healthy
City) (3) แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency of Economy) (4) อานาจหน้าที่ของเทศบาล
(5) งานวิจัยที่ เกี่ยวกับอุดมการณ์และการพัฒนา (6) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ วิเคราะห์ คาขวัญ และ (7)
งานวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
2.1 แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology)
อุ ด มการณ์ (Ideology) มี ค วามหมาย 2 แบบ คื อ ความหมายตามนิ ย ามที่ มี นั ย เป็ น กลาง
อุดมการณ์ คือความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่กลุ่มคนในสังคมมีร่วมกัน โดยไม่ได้ตัดสินว่าอุดมการณ์เป็น
สิ่งที่ดีหรือไม่ดี เพียงแต่ให้ความหมายว่าเป็นความคิด ความเชื่อที่สมาชิกของกลุ่มมีร่วมกัน ฟาน ไดก์
เชื่อว่าอุดมการณ์และการเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป (van Dijk,
1998; อ้างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 15) แนวคิดเรื่องอุดมการณ์มีลักษณะทาให้เกิดการตั้ง
คาถาม เกี่ ยวกับ สิ่ง ที่ถูกผลิตซ้าจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ ในสังคมและวัฒ นธรรมหนึ่ง ๆ อีกทั้ ง
อุดมการณ์ยังถูกเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาที่หลากหลาย (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
ฟาน ไดก์ อธิบายว่า อุดมการณ์เป็นเรื่องของความคิด (Idea) แต่ไม่ได้เป็นความคิดของคนใดคน
หนึ่ง หากแต่เป็นความคิด ความเชื่ออย่างเป็นระบบของสังคมใดสังคมหนึ่ง อย่างไรก็ตามความคิดของ
คนหนึ่งคนอาจจะพัฒนากลายเป็นอุดมการณ์ร่วมกันของคนในสังคมก็เป็นได้ (van Dijk, 1998; อ้างอิง
จาก ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
นิยามที่มีนัยด้านลบ อุดมการณ์เป็นสานึกที่ผิด ความเชื่อที่ผิดจะชี้นาคนในสังคมไปในทางที่ผิด
กลุ่มที่มีอานาจจะใช้ความเชื่อที่ผดิ ที่ควบคุมกลุม่ อืน่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ฝา่ ยตน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
, 2556: 17)
แนวคิดเรื่องอุดมการณ์มีลักษณะทาให้เกิดการตั้งคาถาม เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกผลิตซ้าจนกลายเป็น
เรื่องธรรมชาติ ในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556) นอกจากนี้อุดมการณ์ยังมี
ความสัมพันธ์กับอานาจ กล่าวคือ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มุ่งเน้นศึกษาเรื่องอานาจ และความ
สัมพันธ์เชิงอานาจ ฟูโกต์ อธิบายว่า อานาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในทุกบริบทสังคม เมื่อมีความสัมพันธ์
กันระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 คน หรือ 2 กลุ่ม อานาจเป็นเรื่องของการควบคุม และมีลักษณะที่ไม่
สมมาตร (Foucault, 1972; อ้างอิงจาก ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
สาหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์อุดมการณ์ ตามความหมายของอุดมการณ์ตามนิยามที่มี
นัยเป็นกลาง คือ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่กลุ่มคนในสังคมที่มีร่วมกัน ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.2 แนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่
แนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่เป็นแนวคิดที่สาคัญต่อการพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวคิดเรื่อง
เมืองน่าอยู่ (Healthy City) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ ปี 2537 โดยไชยยันตร์ กัมปนาท
แสนยากร รับเอาแนวคิดจากองค์การอนามัยโลกมาเผยแพร่ โดยให้นิยามศัพท์ภาษาไทยว่า “เมือง
น่าอยู”่ และสนับสนุนให้ชุมชนในประเทศไทยนาแนวคิดเมืองน่าอยู่ไปพัฒนา
ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (2538: 1) ให้ความหมายของเมืองน่าอยู่ว่า เป็นเมื องที่มีการ
สร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่ง
ทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่ เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมการพัฒนาหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ด้านกายภาพ (โครงสร้างพื้นฐาน) ตลอดจนด้านการบริหารจัดการที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทางานของหน่วยงานเทศบาลได้ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25402544) เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ลือชา วนรัตน์ (2543) อธิบายว่าปรัชญาความเป็นเมืองน่าอยู่มี 2 ประเด็นหลัก ประการที่หนึ่ง
คือ ความเป็นเมืองน่าอยู่จะต้องเป็นความน่าอยู่ของประชาชนชาวเมืองนั้น ๆ เอง ไม่ใช่ให้กรมอนามัย
หรือหน่วยงานภายนอกมากาหนด ประการที่สอง ความน่าอยู่และไม่น่าอยู่ทั้งสองประการนั้น มีความ
เป็นอนิจจัง กล่าวคือ วันนี้เมืองอาจจะน่าอยู่ แต่ในวันต่อ ๆ ไป พลเมืองของเมืองนั้น ๆ อาจจะมีความ
ต้องการให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก ความเป็นเมืองน่าอยู่จึงต้องเฝ้าติดตามความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ความสุขของพลเมือง ตลอดจนผู้ที่มาเยือนเมืองนั้น ๆ อยู่เสมอ แนวคิดเมืองน่าอยู่ ยังเป็นพัฒนาการ
ต่อเนื่องของแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) และยุทธศาสตร์สุขภาพดีถ้วนหน้า
(Health for All) โดยมุ่ ง เน้นประเด็นปัญ หาด้านความสลับ ซับ ซ้อนของสิ่ง แวดล้อมในเมื อง ทั้ ง
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ด้านอื่น ๆ ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเคลือ่ นยุทธศาสตร์เรือ่ งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นโยบายการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างพลังชุมชน
ล้วนมีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนเมืองให้น่าอยู่ แก่นแท้ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ หรือเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่แท้จริงคือ การพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุข ความเป็นปกติ มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ ส่งเสริมรายได้ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุต่าง ๆ ตลอดจนการ
บริการสาธารณะหรือ บริก ารด้านสัง คมอื่น ๆ การอนุรักษ์ห รือทาลายสิ่ง ใดนั้น ควรจะเป็นไปเพื่อ
สนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นสุข หรือสุขภาวะของคนในสังคมนั้นๆ
พูลสวัสดิ์ นาทองคา (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒ นาเมืองน่าอยู่
เทศบาลตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ อธิบายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท
สาคัญในการผลักดันแนวคิดเมืองน่าอยู่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในระดับรากฐานของสังคม มีความ
ใกล้ชิดกับ ประชาชน สามารถรับ รู้ปัญ หาและข้อจ ากั ดต่าง ๆ ของพื้นที่ รวมถึง การแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนภาคประชาชน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จะต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของแต่และท้องถิ่นนั้นด้วย การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
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พัฒ นาเมื อ งน่ า อยู่ เทศบาลต าบลร่ อ งค า อ าเภอร่ อ งค า จั ง หวั ด กาฬสิน ธุ์ ของพู ล สวั สิ ด์ พ บว่ า
กระบวนการสร้างเมื อ งน่าอยู่ ของเทศบาลตาบลร่องค า มุ่ ง เน้นกระบวนการการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ เทศบาลตาบลร่องคา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กาหนดวิธีปฏิบัติงาน การแบ่งหน้าที่
การระดมทรัพยากร ช่วยให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่ประสบความสาเร็จ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่ม ต้นดาเนินโครงการ ประเมินโครงการ ท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการผลักดัน
โครงการเมืองน่าอยู่ จกการสารวจโดยพิจารณาในด้านการปฏิบัติพบว่าอยู่ในระดับมาก
อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) ศึก ษาวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุท ธศาสตร์การพัฒ นาของภาค
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปากน้าประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยอธิบายว่าการสร้างเมือง
น่าอยู่ในตาบลปากน้าประแส ต้องสร้างวิสัยทั ศน์เ มื องน่าอยู่ตาบลปากน้าประแส คือความฝันใน
อนาคตที่เป็นจริงได้ในทัศนคติของประชาชน ซึ่งวิสัยทัศน์แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านสังคมและความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนาไปสู่การทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิตยา ยังให้ความหมาย “เมืองน่าอยู่” ว่าหมายถึงเมืองที่มีการสร้างสรรค์
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการขยายแหล่งทรัพยากรชุมชน
พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมดี มีมลภาวะน้อยที่สุด
2.3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency of Economy)
แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิ ตรพระราชทานพระราชด าริชี้แ นะแนวทางให้แก่ ร าษฎร ประกอบด้วยคุณสมบั ติส าคั ญ
3 ประการ ได้แก่
(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
(2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทา
นั้น ๆ อย่างรอบครอบ
(3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้ ง นี้ มี เ งื่ อ นไขของการตั ดสิ น ใจและด าเนิน กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ในระดับ ความพอเพี ย ง
ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกั น เพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรมที่จ ะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ
ปัญหาในการดาเนินชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา: เว็บไซต์)
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขา
อื่ น มาร่ ว มกั น ประมวลและกลั่ น กรองแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากพระราชด ารั ช
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร และขออนุญ าตในไปเผยแพร่
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โดยมี ใจความว่า เศรษฐกิจพอเพี ยง เป็นปรัชญาชี้แนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดยได้
ให้คานิยามของความพอเพียงว่า หมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล รวมถึงความจาเป็นที่ต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นัก ทฤษฎี และนักธุร กิ จ ในทุ ก ระดับ ให้มี ส านึก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญ
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไป
กับกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงน้อมนา “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ใน
ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่ งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 –
2559)
เทศบาลในฐานะหน่วยงานของรัฐ ก็ได้ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรอบใน
การพัฒนาเทศบาลเช่นเดียวกัน
2.4 อานาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติว่าด้วยกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติขึ้นตามมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มี
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อพัฒนากระบวนการกระจายอานาจแก่
ท้องถิ่นให้ความต่อเนื่ อง พระราชบัญญัติว่าด้วยกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 ได้กาหนดความหมายของ “องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ”
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมือง
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พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้ง (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542)
พระราชบัญญัติว่าด้วยกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชาชนในท้องถิ่นของตน อาทิ การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดให้มีการบารุงรักษาทางบกทางน้าและทางระบายน้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นต้น
ภายหลัง ที่ พ ระราชบัญ ญัติว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 มีผ ลบังคับใช้ส่งผลให้สุขาภิบาลตาบล ทั่วประเทศได้รับการเลื่อน
ฐานะเป็นเทศบาลตาบล รวมทั้งสุขาภิบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 จังหวัด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 9 ระบุว่าเทศบาล
ตาบล ได้แก่ ท้ อ งถิ่น ซึ่ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็ นเทศบาลตาบล ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 10 ระบุว่าเทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุม
ชนที่ มีร าษฎรตั้ง แต่ห นึ่ง หมื่ นคนขึ้นไป ทั้ ง มีร ายได้พอควรแก่ การที่จ ะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
มาตรา 11 เทศบาลนครได้แ ก่ ท้ องถิ่ นชุ ม นุม ชนที่ มี ร าษฎรตั้ ง แต่ ห้า หมื่ น คนขึ้ นไป ทั้ ง มี
รายได้พ อควรแก่ การที่จ ะปฏิบัติห น้าที่ อันต้องทาตาม พระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และซึ่งมีประกาศ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552 กาหนดหน้าที่ของเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครไว้นั้น ครอบคลุม ภารกิ จ
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ด้านการท่องเที่ยวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย
และแหล่งเสื่อมโทรม (มาตรา 60 (5) (หน้าที่ของเทศบาลนคร)
เทศบาลได้กาหนดเทศบัญญัติในการบริการกิจการเทศบาล รวมไปถึงการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
เทศบาล เพื่อเป็นภาพในอนาคตที่เทศบาลจะเดินไปให้ถึง ภายใต้การบริหารงานกิจการเทศบาลในแต่
ละยุคสมัย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผูน้ าฝ่ายการเมือง และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 7 ระบุไว้ว่า เมื่ อ
ท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตาบล เทศบาล
เมือง หรือเทศบาลนคร ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่น
จากภารกิ จและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งก าหนดตามตามพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 นั้น เป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล ซึ่งจะนาไปสู่
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การพัฒนาตามกรอบภารกิจของเทศบาล อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา
ด้านสังคม ด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และด้านการท่องเที่ยวประเพณี
วัฒนธรรม เทศบาล ตั้งขึ้นตาม 52 ตามมาตรา 7 ระบุไว้ว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะ
เป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา 9 ระบุว่าเทศบาล
ตาบล ได้แก่ ท้ อ งถิ่น ซึ่ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็ นเทศบาลตาบล ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 10 ระบุว่าเทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่
มี ร าษฎรตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น คนขึ้ น ไป ทั้ ง มี ร ายได้ พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ต้ อ งท าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมือง
มาตรา 11 เทศบาลนครได้แ ก่ ท้ องถิ่ นชุ ม นุม ชนที่ มี ร าษฎรตั้ ง แต่ ห้า หมื่ น คนขึ้ นไป ทั้ ง มี
รายได้พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตาม พระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ.2549 แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552 และซึ่งมี ประกาศ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การกาจัดขยะ ฯลฯ
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครือ่ งใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิด เผยข้อ มู ล ข่าวสาร ทั้ ง นี้ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั ง คับ ว่า ด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด พระราชบัญญัติเทศบาล (พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2552)
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
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(4) ให้มีสสุ านและฌาปณสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(6) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(2) ให้มีสสุ านและฌาปณสถาน
(3) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(4) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(5) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(6) ให้มีการสาธารณูปโภค
(7) จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ให้มีและบารุงสถานทีส่ าหรับหารกีฬาและพลศึกษา
(10) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 53
(2) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(3) กิจการอื่นซึง่ จาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหารโรงมหรสพ ฯลฯ
(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
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(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 ได้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 กาหนดหน้าที่ของเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนครไว้นั้น ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้านเศรษฐกิจ
(2) ด้านการสาธารณสุข
(3) ด้านการศึกษา
(4) ด้านสังคม
(5) ด้านการคมนาคม
(6) ด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
(7) ด้านการท่องเที่ยวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
(8) ด้านการจัดการที่อยูอ่ าศัยและแหล่งเสื่อมโทรม (มาตรา 60 (5) หน้าที่ของเทศบาลนคร)
จากภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งกาหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2552 นั้น เป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตามกรอบ
ภารกิจของเทศบาล
2.5 แนวคิดกลวิธีทางภาษา
กลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) หมายถึงกลวิธีที่ปรากฏในการผลิตข้อความเพื่อสื่อไป
ยังผู้รับสาร เป็นหนึ่งในกลวิธีของการผลิตตัวบท กลวิธีทางภาษา ปรากฏอยู่ทั่วไปในข้อความ เนื่องจาก
ตัวบทแต่ละตัวบท ผ่านการเลือกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์ หรือเจตนามุ่งหมายของผู้ส่งสาร หรือ
ผู้ผลิต สื่อไปยังผู้รับสาร หรือผู้บริโภคตัวบท (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557: 138)
1) กลวิธีทางศัพท์ เพื่อสื่อแทนความคิดหรือประสบการณ์ของผู้ส่งสาร เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
คาศัพท์ (lexical choices) ได้แก่ การซ้าคา (reiteration) ลักษณะของการซ้ามีหลายลักษณะ เช่น
การซ้ารูปภาษาทั้งหมด (complete reiteration) เป็นการใช้หน่วยภาษาเดิมทั้งหมดซ้าอีกครั้ง การซ้า
รูปภาษาบางส่วน (partial reiteration) เป็นการใช้รูปภาษาที่มีรปู หรือองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกัน
นอกจากนี้ยังมี กลวิธีย่อยการปรากฏซ้า (recurrence) ได้แก่ ใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน กลวิธีย่อยการ
ใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557: 99-100)
2) กลวิธีการขยายความ หมายถึงการใช้ถ้อยคาที่เป็นส่วนขยาย อาจจะเป็นคา วลี หรืออนุพากษ์
3) การเลือ กใช้ป ระเภทของข้อ ความ หรือกลวิธีท างวาทศิล ป์ เช่น ค าขวัญ (Slogans) บท
ประพันธ์ ฯลฯ
4) กลวิธีท างวัจ นปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม (Discourse – Pragmatic Strategies )
ประกอบด้วยกลวิธีย่อยหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความที่นามาวิเคราะห์ กลวิธีที่พบบ่อย คือ
การใช้มูลบท (presuppositions) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มูลบทที่บอกถึงสิง่ ที่มอี ยู่ มูลบทที่
บอกอดีต ปัจจุบัน อนาคต และมูลบทที่บอกการตีค่าในสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนา นอกจากนี้ยังมีกลวิธีย่อย

12
การปฏิเสธ การกลบเกลื่อน การใช้วัจนกรรม การใช้อุปลักษณ์ เป็นต้น (จันทิมา อังคพนิชกิจ , 2557:
139, 151-152)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับอุดมการณ์และการพัฒนา
สมศรี ชัยวณิชยา (2548) ศึก ษานโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย
ระหว่าง พ.ศ.2494-2519 พบว่า นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย ระหว่าง
พ.ศ.2494-2519 มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม ซึ่งประกอบด้วย การเมืองการปกครอง การ
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ และทุ พภิกขภัย นโยบายในช่วงดังกล่าวส่งผลให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิ จ แบบยัง ชีพ ไปสู่เ ศรษฐกิ จ การค้าทุ นนิ ยม นอกจากนี้นโยบายการพัฒ นาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ.2494-2519 เป็นถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งการก่อร้างสร้างแผนให้
เป็นแผนพัฒนาภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดาเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่
มี ความจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งพึ่ ง พาสั ง คมภายนอก โดยเฉพาะกลุ่ม พ่อ ค้า มากขึ้ น นอกจากนี้ยั ง มี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานหรืออพยพออกจากชุมไปขายแรงงานในต่างถิ่นมากยิ่งขึ้น
วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554) ศึกษาอุดมการณ์ที่ประกอบสร้างและสื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือ
เรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2530 - 2544 จานวนสี่หลักสูตรตามแนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์โดยอาศัยกรอบมิติทั้งสามของวาทกรรมของแฟนคลับศึกษาเปรียบเทียบ
อุดมการณ์ที่ผ่านหนังสือเรียนแต่ละหลักสูตรพบภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียน มีการใช้กลวิธี
ทางภาษาที่หลากหลาย โดยพบกลวิธี 15 กลวิธี อาทิ การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้ประโยคแสดงเหตุผล
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยโครงสร้างประโยค การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนการใช้เสียงที่
หลากหลาย การเรียบเรียงประโยค การสื่อความหมายทั้งในระดับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์
และกลวิธีท างปริเ ฉจ ซึ่ง กลวิธีท างภาษาดัง ที่ ก ล่าวมานั้น สื่อสารอุดมการณ์ 10 ชุดความคิด โดย
อุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนทุกเล่มและทุกหลักสูตร ได้แก่ อุดมการณ์เด็ก ประกอบด้วย
อุดมการณ์ย่อย เด็กดี และเด็ก ไม่ดี อุดมการณ์ย่อยความสัมพันธ์ร ะหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อุดมการณ์
ความเป็นหญิง-ความเป็นชาย ประกอบด้วยอุดมการณ์ย่อย คือ ผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงคือ
“แม่” และเป็น “แม่บ้าน” ส่วนผู้ชายคือ “ผู้ปกป้อง” และหาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชาย
เป็นต้น
สุนทรี โชติดิลก (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ ในวารสาร “อยู่ในบุญ”
สุขที่พึงประสงค์ สุขได้ด้วยบุญ ปรากฏกลวิธีทางภาษาที่มีนัยสาคัญต่ออุดมการณ์ พบ 8 กลวิธี การ
เลือกใช้คาศัพท์ การเลือกใช้คาแสดงทัศนภาวะ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การใช้
อุปลักษณ์ การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน การใช้สหบท และการใช้กระสวนประโยค ซึ่งกลวิ ธีดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์เกี่ยวกับความสุขว่า ความคิดเรื่องความสุขเกิดจากอานิสงส์การสะสมบุญ ซึ่ง
บุญคือการบริจาคทรัพย์ และอานิสงส์ของความสุขอันพึงประสงค์ คือความร่ารวย บุญที่ดีที่สุด คือ
เนื้อนาบุญวัดพระธรรมกาย อุดมการณ์ความสุข ที่ปรากฏอยู่ในวารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นการโน้มน้าว
ให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับการทาบุญโดยการบริจาคทรัพย์ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนในอนาคตคือ ความร่ารวย
นั่นเอง
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ชนกพร พัวพัฒ นกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างภาษากั บอุดมการณ์ในวาทกรรมการ
พยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่อ
อุดมการณ์มีทั้งสิ้น 14 กลวิธี แบ่งเป็น กลวิธีการแสดงความเชื่อที่มีอยู่ก่อน เช่น การใช้มูลบท การใช้
คาศัพท์ การใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน กลวิธีการชี้นา เช่น การใช้คาแสดงทัศนภาวะ และกลวิธีเสริ ม
การชี้นา เช่น การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ -ผล และความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข กลวิธี
ดังกล่าวสื่อให้เห็นอุดมการณ์ในตัวบทคาพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ อุดมการณ์ชะตานิยม สื่อให้เห็นว่าชีวิต
มนุษย์ถูกกาหนดไว้ก่อน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อุดมการณ์ความสุข กระตุ้นให้ผู้ รับสารตระหนักถึง
ความสาคัญของความสุขและปรารถนาให้ชีวิตมีความสุข อุดมการณ์สมาชิกที่พึงประสงค์ แบ่งเป็น
สมาชิก ผู้หญิง -ผู้ชายที่พึ ง ประสงค์ เด็ก ที่พึง ประสงค์ ผู้สูง อายุที่ พึง ประสงค์ ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า
วาทกรรมคาพยากรณ์ดวงชะตาถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาและจัดระเบียบทางสังคม ซึ่ง
ผู้รับสารอาจจะไม่ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าวส่วนการผลิตซ้าอุดมการณ์ชะตานิยม อาจมีส่วนทาให้
คนยอมรับปัญหาโดยไม่คิดแก้ไขและเห็นว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างบุคคลเป็นเรื่องธรรมดา เพราะ
เป็นสิ่งที่โชคชะตากาหนดไว้แล้วไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อุมาวัลย์ ชีช้าง (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสาหรับเด็กใน
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553 พบว่า มีเรื่องเล่ามีบทบาทในการถ่ายทอดอุดมการณ์บาง
ประการไปสู่เด็ก โดยแบ่งออกเป็นสามกลวิธีหลัก ได้แก่ กลวิธีทางภาษาในตัวบท กลวิธีระดับตัวบท
และกลวิธีระดับสหบท ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ กลวิธีการใช้คาศัพท์ เนื่องจากตัวบทที่นามาศึกษา
เป็นตัวบทที่เขียนให้เด็กอ่าน ซึ่งต้องเข้าใจง่าย อีกทั้งยังพบบทบาททางการสื่อสารอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจ
ใช้ในการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์บางประการให้แก่เด็กในสังคม เพื่อสร้างเด็กดี
และพลเมืองดี นอกจากนี้อุมาวัลย์ ยังอธิบายว่าอุดมการณ์ที่ปรากฏโดยสม่าเสมอ และอุดมการณ์ที่
ปรากฏบางช่วงเวลา สะท้อนให้เห็นว่า “ผู้ใหญ่” มักจะครอบงาความคิดของ “เด็ก” เช่น เด็กควรทา
อะไร ควรประพฤติตนอย่างไร จึงจะเป็นเด็กที่มี “คุณค่า” ได้รับการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล หรือ
การลงโทษ หากเด็ ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกรอบดั ง กล่ า ว จะกลายเป็ น คน “แปลกแยก” ออกจาก
สังคม นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดเรื่องความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ มีความสัม พันธ์กับอุดมการณ์
ชาตินิยม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีสถาบันหลัก คือ สถาบัน
ชาติ ศาสนา และกษัตริย์ เปรียบเสมือนแก่นของความเป็นชาติ แนวคิดนี้จึงส่งผลต่อการสื่ออุดมการณ์
ความยึดมั่นในความเป็นชาติ
ชิษณุพ งศ์ อินทรเกษม (2557) ศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่างภาษากั บอุดมการณ์ในวาทกรรม
โฆษณาสถาบันกวดวิชา ผลการศึกษาโฆษณาสถาบันการศึกษามี 2 รูปแบบ ได้แก่ โฆษณาที่สื่อความ
ทางธุรกิจโดยตรง และบทความเชิงโฆษณา ส่วนกลวิธีทางภาษาที่พบ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
กลวิ ธี ท างวั จ นภาษา และกลวิ ธี ท างอวั จ นภาษา ซึ่ ง กลวิ ธี ท างวั จ นภาษาที่ พ บในโฆษณา
สถาบันการศึก ษา พบ 9 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ เช่น คาที่ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนควรมี
คุณลักษณะที่ดี อาทิ ร่วมภาคภูมิใจ ฉลอง เป็นต้น การใช้อุปลักษณ์ ได้แก่ การสอบแข่งขัน คือ การทา
สงคราม การเรียนกวดวิชา คือ การเดินทาง เป็นต้น การอ้างถึง ได้แก่ การอ้างถึงข้อมูลเชิงปริมาณ
การอ้างถึงข้อมูลแบบเหมารวม การอ้างถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ การอ้างถึงเหตุผล การใช้ทัศนะภาวะ
เช่น ควร ไม่ควร จาเป็นต้อง การกล่าวเกินจริง เช่น การใช้คายืนยันของผู้ที่ประสบความสาเร็จ การ
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ใช้มูลบท การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ และการใช้วัจนลีลาแบบเป็นกันเอง ส่วนกลวิธีทางอวัจนภาษา
พบ 2 กลวิธี คือ การใช้ภาพประกอบ และการใช้ขนาดตัวอักษร กลวิธีทางภาษาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็น “อุดมการณ์การศึกษาเชิงพาณิชย์”
รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา (2557) ศึกษาวาทกรรมคุกคามทางเพศในชีวิตประจาวัน : การศึกษาวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ และวิเคราะห์
วาทกรรมการคุกคามทางเพศกับมุมมองของสังคม พบกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ ได้แก่
กลวิธีทางวากยสัมพันธ์ กลวิธีทางศัพท์ กลวิธีทางวัจนประวัติศาสตร์และวาทกรรม ส่วนกลวิธีโต้ตอบ
ของผู้ถูกคุกคาม ได้แก่ กลวิธีทางศัพท์ และกลวิธีวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม ผลของการวิเคราะห์
มุมมองการคุกคามทางเพศ ผู้คุกคามทางเพศสะท้อนให้เห็นได้จากกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทาง
เพศ และผู้คุกคามทางเพศเปรียบการคุกคามทางเพศหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศเป็นเสมือนวัตถุ สิ่งของ
อาหาร หรือสัตว์ ที่สื่อเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น
สาธิยา หมานเรือง (2552) ศึกษาการสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิม โดยใช้กรอบ
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ
จากการศึกษาพบว่าการสร้างวาทกรรมในเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ ได้แก่ www.baanmuslimah.com และ
www.muslimahtoday.net สื่อ สารให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ ที่อยู่ภายใต้กรอบ
โครงสร้างที่ตายตัว คือ หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม การประกอบสร้างวาทกรรม อยู่ภายใต้บริบท
และสังคมของศาสนาอิสลาม สะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชาวมุสลิม ที่อยู่ในครรลองของศาสนา เช่น
แต่งกายด้วยฮิญาบออย่างมิดชิด ผู้หญิงมุสลิมในอุดมคติจะต้องไม่เปิดเผยความงามหรือรูปร่างของตน
แก่ชายอื่นที่ไม่ใช่สามี รักษาขอบเขตในการติดต่อสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม มุ่งให้สตรีมุสลิมเห็นภาพสตรี
มุสลิมในอุดมคติ ที่สังคมมุสลิม ต้องการ และเน้นให้ส ตรีมุสลิมเข้าใจในสิท ธิและหน้าที่ของตนที่พึง
ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนคาขวัญ
พรทิพา เกษมสุวรรณ (2548) ศึกษาการวิเคราะห์คาขวัญโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบ
กลวิธีการใช้คาจากภาษาคาขวัญโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ 5 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้คาสัมผัส พบ 2
ลักษณะคือการใช้คาสัมผัสอักษร และสัมผัสสระ 2) การใช้คาซ้า พบการซ้าคาทันที การซ้าคาที่ถูกคั่น
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ การซ้าคาที่คั่นด้วยคาหรือข้อความ การซ้าคาที่คั้นด้วยการวรรค 3) การใช้คาทับ
ศัพท์ 4) การใช้คาแสดงการเปรียบเทียบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การใช้คาแสดงการเปรียบเทียบ
ความต่าง และการใช้คาแสดงการเปรียบเทียบแสดงความเหมือน 5) การใช้คาแสลง สาหรับลักษณะ
ข้อความของภาษาคาขวัญ พบข้อความ 6 ประเภท ได้แก่ 1) การระบุประโยชน์ การใช้คุณสมบัติ 2)
การใช้ค าบอกประเภทสิน ค้า 3) การนาเสนอชื่อสิ นค้า 4) การระบุก ลุ่ ม เป้ าหมาย 5) การบอก
คุณสมบัติใหม่หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง 6) การรับรองคุณภาพหรืออ้างถึงความดีของสินค้า
จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง (2550) ศึกษาการวิเคราะห์คาขวัญประจาตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการศึก ษาพบว่าเนื้อ ความในคาขวัญ กล่าวถึง แหล่ง ธรรมชาติม ากที่ สุด รองลงมาคือประเภท
หัตถกรรมประจาถิ่น เนื้อความเกี่ยวกับอาหาร เนื้อความเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ เนื้อความ
ต่าง ๆ ดังกล่าว บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละตาบล สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในตาบล นอกจากนี้
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คาขวัญประจาตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังทาหน้าที่เสนอสิง่ ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา พร้อมทั้งทาหน้าที่โน้ม
น้าวให้ผู้อ่านสนใจที่จ ะมาเที่ ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับ รูป แบบการใช้ภาษาพบว่ามี ก ารใช้ก ลอน
ชาวบ้านมากที่สุด และกลอนสุภาพประเภทกลอนสี่ กลอนหก และกาพย์ยานี 11 ลักษณะพิเศษของ
คาขวัญโดยรวมมีการใช้ถ้อยคาที่เรียบง่าย สามารถทาความเข้าใจและท่องจาได้อย่างรวดเร็ว
บุญญาภา อักษรกาญจน์ (2556) ศึกษาคาขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทย ผลการศึกษาพบว่า
คาขวัญวันเด็ก มีเ นื้อหา 2 ประเภท ได้แก่ คาขวัญที่ มีเนื้อหาประเภทเดียว และคาขวัญ ที่มีเ นื้อหา
หลายประเภท ในส่วนของคาแถลงนโยบายและคาขวัญวันเด็กมีความสอดคล้องกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านจริยธรรม ด้านอุดมการณ์ทางสังคม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย และ
ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สาหรับรูปแบบและการใช้ภาษา พบว่ามีการใช้คาสั้น กระชับ มีการใช้คา
สัมผัสและไม่สัมผัส มี การใช้การซ้าคา และมีการใช้คาที่มีความหมายบวก การศึกษายังพบการใช้
ประโยค 2 แบบ คือ ประโยคบอกให้ท ราบ และประโยคสั่ง ทั้ ง นี้ การที่คาขวัญ มี เ นื้อหาเกี่ ยวกั บ
จริยธรรม เนื่องจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นาประเทศ ต้องการเห็นอนาคตของชาติมีความก้าวหน้า
และเจริญรุ่งเรือง จึงต้องปลูกฝังและแนะนาให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามคาขวัญวันเด็ก ในสมัยนั้นๆ
2.8 งานวิจัยอื่น ๆ
ทองคา พิมพา (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยให้คานิยามวิสัยทัศน์ ว่า
หมายถึง ความสามารถของผู้บริห ารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ กาหนดเป้าหมาย แนวโน้ม
นโยบายในการวางแผน พัฒนาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพนั้นต้องมีความ
เป็นไปได้ และมี เป้าหมายชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์มีความสาคัญ ในการช่วย
กระตุ้น ดึงดูดให้บุคลากรในองค์กรมีความรักผูกพัน และมุมานะในการปฏิบัติงามตามวิสัยทัศน์ เพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ วิสัยทัศน์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กรมีความชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็นภาพในอนาคตที่
สามารถปฏิบัติให้บรรลุความสาเร็จได้และต้องสอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมขององค์ก รนั้น ๆ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บ ริ ห ารโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาจั ง หวั ด อ่ างทอง พบว่ า วิ สั ยทั ศ น์ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนทีจ่ ะจัดการศึกษา
ไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เพราะผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถเน้นความสนใจใน
สิ่งที่เป็นสาคัญ
นเรศน์ สถิตพร (2544) ศึกษาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการการศึ กษาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
สภาคริสตจักรในประเทศไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2000-2099) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงหรือ การปรับ ปรุง โรงเรียนและศึก ษาปั จ จัยที่ สัม พันธ์กั บ วิสั ยทั ศน์ของผู้บ ริห าร
การศึกษาพบว่าจุดเด่นในการพัฒนาด้านคริสต์คุณธรรม เน้นให้เป็นรากฐานในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
จุดเด่นการพั ฒ นาบุคลากร เน้นการพัฒ นาบุคลากรทุ ก ระดับ ทุ ก ฝ่าย ให้เ ป็นมื ออาชีพ มี ความรู้
ความสามารถและทักษะ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

16
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น มีการศึกษากลวิธีทางภาษาที่มีความสัมพันธ์
กับอุดมการณ์ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ตลอดจนมีการศึกษาภาษาที่เป็นคาขวัญ ซึ่ง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาที่ใช้สร้างวิสัยทัศน์เทศบาล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาใน
วิสัยทัศน์ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
เมืองน่าอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริบทแห่งการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน มาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย
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บทที่ 3
กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา ตามที่จันทิมา อังคพนิชกิจ (2557) ได้อธิบายไว้พบว่าวิสัยทัศน์
เทศบาลในภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ มี ก ารใช้ ก ลวิ ธีท างภาษาในการสื่ อสารวิ สัย ทั ศ น์ เ ทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
3.1.1 การใช้คาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกัน
เมื่อพิจารณาหน่วยคาที่พบในวิสัยทัศน์เทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามี
การใช้คาศัพท์ ที่มัก ปรากฏร่วมกัน เช่น คาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ น่า
อาศัย มีสภาพแวดล้อมดี มีความเจริญทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน มีความปลอดภัย เหล่านี้
ล้วนเป็นองค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ยังมีคาที่มีความหมายสื่อถึงเศรษฐกิจพอเพียง คาที่มี
ความหมายสื่อถึงการศึกษา ปรากฏร่วมกัน ดังต่อไปนี้
3.1.1.1 การใช้คาศัพท์ ที่มักปรากฏร่วมกัน สื่อความหมายถึง การเป็นเมืองน่าอยู่ หรือ
องค์ประกอบของความเป็นเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ผลของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทาให้ประชาชนผู้อยู่
อาศัยมี ความสุข การพัฒ นาด้านสัง คม การพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จ การพัฒ นาด้านสิ่ง แวดล้อม การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณี การพัฒนาด้านกายภาพ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นความมีคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของเมืองน่าอยู่
และเป็นคุณสมบัติอันพึ ง ประสงค์ของการเป็นเมื องน่าอยู่ ตามความหมายของไชยยันต์ กัม ปนาท
แสนยากร (2538: 1) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (1)
โคกกรวดเมื องน่า อยู่ คู่เ ศรษฐกิจ ชุม ชนประชาชนมี ส่วนร่วม ศูนย์
รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน
เทศบาลตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (2)
“หนองไข่น้าน่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจผลผลิตเกษตรอินทรีย์ คุณภาพ
ชีวิตดีถ้วนหน้า”
เทศบาลตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (3)
“จอหอน่าอยู่ บริหารสู่สากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมือง
แบบบูรณาการ”
เทศบาลตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
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ตัวอย่างที่ (4)
“หัวทะเลเมื องน่า อยู่ อย่างยั่ง ยื น ประชาชนมี ส่ วนร่ว ม ยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ระบบการศึกษาดี
มีมาตรฐาน สืบ สานวัฒ นธรรม และประเพณี งานบริก ารเป็นเลิศ
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (5)
“บ้านโต้นน่าอยู่ มุ่งสู่สงั คมดีมสี ุข”
เทศบาลตาบลบ้านโต้น อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (6)
“เมื อ งท่ า อุ เ ทนสะอาดน่ า อยู่ ฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย ว ยึ ด เหนี่ ย ว
วั ฒ นธรรมไทญ้ อ สานก่ อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สร้ า งชื่ อ เสี ย งกี ฬ า
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ตัวอย่างที่ (7)
“ชุ ม ชนน่ า อยู่ มุ่ ง สู่แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ยว ส่ ง เสริม ด้า นเศรษฐกิ จ ชี วิ ต
มี คุ ณภาพ ตลาดชุ ม ชนสะอาด พริ ก ปลอดสาร ประเพณีปิ ดทอง
รอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด”
เทศบาลตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (8)
“สองชั้นน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม น้อมนา
การศึกษา พัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
เทศบาลตาบลสองชั้น อาเภอกระสัง จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (9)
“มุ่ ง สู่ วั ฒ นธรรมเมื อ งน่ า อยู่ เน้ น การสร้ า งรายได้ ภ าคเกษตร
ชีวภาพ”
เทศบาลตาบลภูผาม่าน อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (10)
“สังคมเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลขมิ้น อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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จากตัวอย่าง (1-10) จะเห็นว่าเทศบาลระดับตาบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้
คา “เมืองน่าอยู่” เป็นคาขยายความต่อจากคานาม คือ ชื่อเทศบาล เช่น เทศบาลหนองไข่น้า ซึ่งใช้คา
“น่า อยู่ ” ต่อ ท้ ายชื่อ เทศบาล ดัง ตั วอย่า ง “หนองไข่ น้าน่า อยู่ เฟื่อ งฟู เ ศรษฐกิ จ ผลผลิต เกษตร
อินทรีย์ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” (เทศบาลตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้จากการศึกษาวิสัยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพบกลุ่มคาที่
สื่อความหมายถึงความเป็น “เมืองน่าอยู่” คือ การเป็นเมืองแห่งความสุข การเป็นเมืองที่มีพร้อมทั้ง
ด้านจะนาพามาซึ่งความสุขของประชาชน โดยความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการพัฒนาเมืองในด้าน
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (11)
“เป็นตาบลที่มีประชาชนอยู่อาศัย อย่างมีความสุข”
เทศบาลตาบลกุดน้าใส อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (12)
“มุ่งพัฒนาให้ประชาชนสุขกาย สบายใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลยางคา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (13)
“เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความมีสุข เศรษฐกิจพัฒนา พาสิ่งแวดล้อมดี
มีธรรมาภิบาล”
เทศบาลตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (14)
“เทศบาลตาบลบ้านยาง มุ่งให้ก ารบริการแก่ประชาชน เพื่อความ
อยู่ดีมีสุข”
เทศบาลตาบลบ้านยาง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (15)
“เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข”
เทศบาลเมืองบุรรี ัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (16)
“ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนแห่งความสุขและน่าอยู่”
เทศบาลตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
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ตัวอย่างที่ (17)
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้นกันต่อความเปลี่ยนแปลง”
เทศบาลตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวอย่างที่ (18)
“โนนเจริญเป็นตาบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (19)
“องค์กรคุณภาพ การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สงั คมเป็นสุข”
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จากตัวอย่าง (11-19) พบว่ามีการใช้คาที่สื่อความหมายถึง “ความสุข” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ผลของการพัฒนาเทศบาลให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ อันจะนาพาความสุขมาสู่ประชาชนในเขตเทศบาล
นั้น ๆ เช่น “เป็นตาบลที่มี ประชาชนอยู่อาศัยอย่างมี ความสุข” (วิสัยทัศน์เ ทศบาลตาบลกุ ดน้าใส
อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น) “มุ่งพัฒนาให้ประชาชนสุขกาย สบายใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (เทศบาลตาบลยางคา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น) นอกจากนี้ยังมีคา “มีสุข” “เป็น
สุข” ซึ่งล้วนเป็นคาที่สื่อความหมายถึงการมีความสุขของประชาชน ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของ
เทศบาลนั้น ๆ
ภายใต้กรอบของแนวคิดการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่จะต้องมีการพัฒนาสังคมควบคู่ไป
ด้วย เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กาหนดวิสัยทัศน์เทศบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคม
จะเห็นได้จากมีก ารปรากฏคาที่สื่อ ความหมายถึง “สัง คมดี ” “สังคมมีคุณภาพ” “ชุม ชนเข้มแข็ง ”
“สังคมน่าอยู่” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (20)
“พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
จัดสิ่งแวดล้อมเมื องน่าอยู่ ฟื้นฟูองค์กรเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ ง
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ก้าวนาระบบการบริหารและ
การเมือง”
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (21)
“เศรษฐกิจดีมีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง
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เทศบาลตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (22)
“ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาองค์กรให้มีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างที่ (23)
“เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”
เทศบาลตาบลคาเตย อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ตัวอย่างที่ (24)
“สังคมแห่งการเรียนรู้ ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมและอนามัย พร้อมใจพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน”
เทศบาลตาบลสีแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (25)
“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการ
บริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
เทศบาลตาบลจานแสนไชย อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
จากตัวอย่าง (20-25) พบว่าในวิสัยทัศน์เทศบาลมีการใช้คา “ชุมชนเข้มแข็ง” “สังคมแห่ง
การเรียนรู้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเป็นเมืองน่าอยู่ การที่ชุมชนเข้มแข็ง ย่อมเป็นปัจจัย
หนุนเสริมให้ชุมชนนั้น ๆ พัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ได้นั่นเอง
ตัวอย่างที่ (26)
“เทศบาลตาบลภูเรือมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คน
น่ารักเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพิ่มพูน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สั ง คมมี คุ ณ ภาพ สามารถร่ ว มพั ฒ นา
นาพาสู่การบริหารจัดการที่ดีมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ล้าหน้า
ด้านการท่องเที่ยว”
เทศบาลตาบลภูเรือ อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (27)
“เศรษฐกิจมั่นคง สังคมก้าวหน้า การกีฬาการศึกษาก้าวไกลใส่ใจ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส”
เทศบาลตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย
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ตัวอย่างที่ (28)
“สิ ริ เ สนางค์ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง แหล่ ง ผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี
สืบ สานประเพณี วั ฒ นธรรม น้ อ มน าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล”
เทศบาลตาบลสิรเิ สนางค์ อาเภอเสนางนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (29)
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชน
เข้มแข็ง”
เทศบาลตาบลกงพานพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (30)
“เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม คุณภาพสังคมดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง”
เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (31)
“ส่ ง เสริ ม อาชี พ ในพื้ น ที่ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรม นาชุ ม ชน
เข้มแข็ง พัฒนาฝีมือแรงงาน หมู่บ้านน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน
การศึกษาเด่น”
เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากตัวอย่าง (26 -31) จะพบว่าในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้คา
ที่สื่อความหมายถึงการพัฒนาด้านสังคม และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น สังคมก้าวหน้า ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมมีคุณภาพ คุณภาพสังคมดี คาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาชุมชนสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนที่น่าอยู่
ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพบการใช้คาที่สื่อความหมายด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่เทศบาลมีหน้าที่ ในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน และเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเป็นเมืองน่าอยู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (32)
“เศรษฐกิจมั่นคง สังคมก้าวหน้า การกีฬาการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สุจริต โปร่งใส”
เทศบาลตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย

23
ตัวอย่างที่ (33)
“เมืองสวยงาม เศรษฐกิจดี ชีวิตปลอดภัย ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนา
ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (34)
“มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาคนและการศึ ก ษา บริ ก ารสาธารณสุ ข อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม พร้อมความเป็นไทย ส่งเสริมรายได้ชุมชน”
เทศบาลตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (35)
“เศรษฐกิ จ รุ่ ง เรื อ ง ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี พลเมื อ งมี ก ารศึ ก ษา
รักษ์วัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย”
เทศบาลตาบลผาอินทร์ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (36)
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีความรู้
ทันสมัย สิง่ แวดล้อมไม่เป็นพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”
เทศบาลตาบลคาพอง อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (37)
“ผั ก แว่ น แดนธรรม เกษตรกรรมก้ า วหน้ า ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
การกีฬาก้าวไกล พัฒ นางานสวัสดิก าร สืบ สานวัฒ นธรรมประเพณี
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”
เทศบาลตาบลผักแว่น อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (38)
“บริหารงานโปร่งใส ไร้สิ่งเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา
คุ ณ ธรรมน าหน้ า การศึ ก ษาก้ า วไกล ประเพณี ยิ่ ง ใหญ่ ใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”
เทศบาลตาบลนาดอก อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (39)
“เมื อ งน่าอยู่เ ชิดชูธรรมาภิบ าล สืบ สานศิล ปวัฒ นธรรม นาพัฒ นา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล”
เทศบาลเมืองบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

24
ตัวอย่างที่ (40)
“เทศบาลเมืองหนองสาโรง เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์ธรรมชาติ
พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว”
เทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
จากตัวอย่าง (32-40) พบการใช้คาที่สื่อถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ “เศรษฐกิ จ
มั่นคง” “เศรษฐกิจดี” โดยใช้คาว่า “มั่นคง” ซึ่งมีความหมายว่าให้คงอยู่ต่อไป และคาว่า “ดี” เป็นคา
วิเศษปรากฏร่วมกับคาว่า “เศรษฐกิจ” นอกจากนี้ ตัวอย่าง (33) ยังใช้คาว่า “ส่งเสริมรากหญ้า” ซึ่งคา
ว่า “รากหญ้า” ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกามีผู้ใช้คานี้หมายถึง เขตชนบท เพื่อให้ต่างกับเขต
เมือง ต่อมาจึงใช้หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่มิใช่ฝ่ายปกครองหรือผู้นา (สานักงานราชบัณทิตยสภา:
เว็บ ไซต์) เมื่ อ นาคาว่า “รากหญ้า ” มารวมกั บ คาว่า “ส่ง เสริม ” จึงให้ความหมายถึง การส่ง เสริม
ประชาชนในด้านเศรษฐกิ จ “รากหญ้า” มั กมีความหมายโดยนัยหมายถึงประชาชนระดับล่างของ
ประเทศ ซึ่งมีเศรษฐฐานะทางรายได้ไม่ดีนัก ตัวอย่าง (34) มีการใช้คา “ส่งเสริมรายได้ชุมชน” และ
ตัวอย่าง (38) ใช้คา “พิชิตความยากจน” ชี้ให้เห็นว่าในท้องถิ่นเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง
ของการแก้ ปัญ หาเศรษฐกิ จ การสร้างรายได้ เพื่อให้ป ระชาชนหลุดพ้นจากความยากจนยัง คงมี
ความสาคัญ ในวิสัยทัศน์เทศบาลหลายแห่งปรากฏคาว่า “พิชิต” เป็นคากิริยาคู่กับคาว่า “ยากจน” คา
ว่า “พิ ชิต” หมายถึง การเอาชนะ การเอาชนะความยากจน ก็ คือการพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จ ของ
ประชาชนนั่นเอง
ในวิสัยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังปรากฏคาว่า “สิ่งแวดล้อม” ซึ่ง
เป็นหนึ่งในภารกิจ ที่เทศบาลต้องดาเนินการ ตามกรอบแนวคิดเมืองน่าอยู่ ของไชยยันตร์ กัมปนาท
แสนยากร (2538: 1) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (41)
“บัวขาวพัฒนาทุกด้าน ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต เนรมิตให้เป็นเมืองน่าอยู่
ฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลเมืองบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (42)
“บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดมลพิษ
ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข่าวสาร”
เทศบาลตาบลบึงวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ตัวอย่างที่ (43)
“พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ รุง่ เรืองประเพณีวัฒนธรรมการศึกษา กีฬา
ธรรมชาติอนุรักษ์ ฟูมฟักพอเพียงเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย”
เทศบาลตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (44)
“กระหวันเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจ
มั่นคง คุณภาพชีวิตดี สู่สังคมแห่งความสุข”
เทศบาลตาบลกระหวัน อาเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ตัวอย่างที่ (45)
“หนองเสาเล้ า ต าบลน่ า อยู่ มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลหนองเสาเล้า อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (46)
“ตาบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตาบลกุดกว้าง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (47)
“เทศบาลต าบลชนบท เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามตื่ น ตั ว อย่ า งมี พ ลั ง
ตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความเป็นอยู่ที่ ผู้คนมีความสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็น
เอกลักษณ์ และตัวตนของท้องถิ่นแห่งเมืองผ้าไหมมัดหมี่”
เทศบาลตาบลชนบท อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (48)
“เทศบาลตาบลโนนฆ้องเป็นองค์กรที่บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และบุคลากร มีความรู้ คู่คุณธรรม นาการศึกษา
สู่ระดับปฐมวัยและอนุบาล และอาชีพ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
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วั ฒ นธรรม มี ใ จรั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม น้ อ มน าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลโนนฆ้อง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (49)
“โครงสร้ า งพื้ น ฐานดี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มดี
ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี เ ศรษฐกิ จ ก้ า วหน้ า อนุ รั ก ษ์
ประเพณีท้องถิ่น”
เทศบาลตาบลหัวช้าง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (50)
“พั ฒ นาคุณภาพชี วิต เศรษฐกิ จ ดี ประชาชนมี ความรู้ บ้านเมื อ ง
น่าอยู่ส ะอาดตาพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (51)
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพ การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตาบลหลวงศิริ อาเภอบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จากตัวอย่าง (41-51) จะพบว่ามีการใช้คา “ชุมชนปลอดมลพิษ” ซึ่งคาว่า “มลพิษ” มี
ความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือเป็นปัญหาในด้านลบของสิ่งแวดล้อม ที่เทศบาลจะต้องเข้ามา
จัดการ ตัวอย่าง (41) เทศบาลเทศบาลเมืองบัวขาว อาเภอกุ ฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ใช้คาว่า
“ฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม” แสดงให้เห็นว่าเทศบาลจะต้องจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีปัญหา
ไม่สวยงามสะอาดตา
นอกจากนี้ยังมีคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์ประเพณี ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (52)
“เมื อ งท่ า อุ เ ทนสะอาดน่ า อยู่ ฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย ว ยื ด เหนี่ ย ว
วัฒ นธรรมไทญ้อ สานก่ อ เศรษฐกิ จ พอเพี ยง สร้ างชื่ อ เสีย งกี ฬ า
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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ตัวอย่างที่ (53)
“เทศบาลตาบลห้ว ยแย้ เมื องน่าอยู่ ชุม ชนน่า อาศัย เทคโนโลยี
ก้าวไกล ปลอดภัยจากมลพิษ คุณภาพชีวิตของประชาชนดี ประเพณี
งดงาม มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารบ้านเมือง
แบบธรรมาภิบาล”
เทศบาลตาบลห้วยแย้ อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่าง (54)
“เทศบาลตาบลสุรนารีน่าอยู่ เศรษฐกิ จ ดี คนมีก ารศึก ษาก้ าวไกล
สถานที่น่าเที่ยว สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (55)
“เป็นชุมชนที่น่าอยู่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ได้รับการยอมรับเรื่องการท่องเที่ยว
เชิ งอนุรั กษ์ การศึก ษาอย่างมี คุ ณภาพ ด้วยผู้บ ริ ห ารที่ มี วิสัยทั ศ น์
บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”
เทศบาลตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ตัวอย่างที่ (56)
“สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชิดชูประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมคิดร่วมทา นาการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลปลาปาก อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ตัวอย่างที่ (57)
“มุ่ ง พั ฒ นา ชุ ม ชนแบ บยั่ ง ยื น สร้ า งพื้ น ฐานอาชี พมี ง านท า
เสริ ม นาการท่ อ งเที่ ย ว ท้ อ งที่ ค นดี ด้ ว ยการศึ ก ษาและอนามั ย
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (58)
“ท่ า ช้ า งเป็ น เมื อ งน่ า อยู่ สถานที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย ว ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี”
เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (59)
"โครงสร้างพื้ นฐานทั่ วถึง ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิ จพัฒนา
การศึกษาก้ าวไกล สิ่ง แวดล้อมสดใส สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนมีส่วนร่วม"
เทศบาลตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
จากตัว อย่าง (52-59) จะพบว่ามี ก ารใช้ค าที่ สื่ อ ความหมายถึ ง การส่ง เสริม ด้า น การ
ท่องเที่ยว โดยสื่อให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่มีประเพณี วัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น
ตัวอย่าง (52) “เมืองท่าอุเทนสะอาดน่าอยู่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยืดเหนี่ยววัฒนธรรมไทญ้อ สานก่อ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกีฬา ขับเคลื่อนการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน” (เทศบาลตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) ชี้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองท่าอุเทนมีวัฒนธรรมไทญ้อ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เทศบาลให้ความสาคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดังกล่าว อันเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาตามกรอบแนวทางเมืองน่าอยู่
ด้านการบริหารจัดการกรอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นให้เทศบาลมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบตามหลัก ธรรมาภิบ าล โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่วม ซึ่ง ใน
วิสัยทัศน์เ ทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีก ารนาคาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเทศบาลมาใช้เช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (60)
"เทศบาลต าบลด่ า นเกวี ย น มุ่ ง พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
ในทุ ก ๆ ด้ าน ด้วยหลัก การบริห ารจั ดการที่ดี เพื่ อบ าบัดความ
เดือ ดร้อนรวมทั้ งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น เพื่อ
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลด่านเกียน”
เทศบาลตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (61)
“เทศบาลตาบลโนนสูง น่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภค
ครบครัน เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยประชาชน”
เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (62)
"พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม นาการพัฒนา"
เทศบาลตาบลพันดุง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (63)
“ตาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการพัฒนา ประชาเป็นสุข"
เทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ีมย์
ตัวอย่างที่ (64)
"เทศบาลโนนสุวรรณ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการชุมชน คนมีคุณภาพ
ชีวิต"
เทศบาลตาบลโนนสวรรค์ อาเภอโนนสวรรค์ จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (65)
“เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย การศึกษาดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเจริญก้าวหน้า”
เทศบาลตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (66)
“บ้านเมือ งน่าอยู่ มุ่ งสู่สัง คมเกษตร บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชู
ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวอย่างที่ (67)
“โนนเจริญเป็นตาบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล อยูบ่ นพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (68)
“ชุมชนเข้ม แข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จากตัวอย่าง (60-68) จะพบว่ามีการใช้คาที่สื่อความหมายถึง การบริหารจัดการที่ดีมีหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ใช้คาว่า “บริหารจัดการที่ดี” ซึ่งครอบคลุมความหมายของ
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่าง (62) ใช้คาว่า “เน้นคุณธรรมจริธรรม นาการพัฒนา” สื่อ
ความหมายถึงการบริหารจัดการโดยเน้นคุณธรรมและจริยธรรม และ ตัวอย่าง (63) ใช้คา “เชิดชู
คุณธรรม” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลเช่นกัน
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สาหรับการพัฒนาด้านกายภาพและด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นภารกิจสาคัญอันดับต้น ๆ
ของเทศบาล และยั ง เป็ น หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ข องความเป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เทศบาลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้นาคาที่มีความหมายสื่อถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาประกอบ
สร้างวิสัยทัศน์เทศบาลอย่างแพร่หลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (69)
"ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน"
เทศบาลตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (70)
“สภาพแวดล้ อ มน่ า อยู่ สาธารณู ป โภคครบครั น การคมนาคม
สะดวก การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
บนหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
เทศบาลตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (71)
“เทศบาลตาบลลาปลายมมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษเศรษฐกิจยัง่ ยืน ชุมชนเข้มแข็ง”
เทศบาลตาบลลาปลายมาศ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์
ตัวอย่างที่ (72)
“ก้าวสู่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง เน้น
การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ นให้เ กิ ด ชุม ชน
ที่เ ข้ม แข็ง สามารถพึ่ง ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง
และยึดถือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล”
เทศบาลตาบลห้วยหิน อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี ัมย์
จากตัวอย่างข้างต้น (68-72 ) จะพบว่าวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาที่
สื่อความหมายครอบคลุมความหมายเมืองน่าอยู่ ของกระทรวงมหาดไทย คือ การพัฒนาหรือทาให้
หมู่บ้าน ตาบล มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดีประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยง
ตนเองอย่างเพียงพอ และได้รับบริการพื้นฐานจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสอดคล้องตาม คา
นิยามเมืองน่าอยู่ของ ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (2538: 1) โดยสามารถจาแนกคาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา “น่าอยู”่ ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.1 คาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่
คา
คาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา “น่าอยู”่

ความหมาย
เมืองหรือชุมชนที่มี
ความน่าอยู่ น่าอาศัย

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
หนองไข่น้าน่าอยู่ โคกกรวดเมืองน่าอยู่
จอหอน่าอยู่ หัวทะเลเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน โพธิ์กลางเมืองน่าอยู่ ท้องถิ่นน่า
อยู่ โนนสมบูรณ์น่าอยู่ เทศบาลตาบลท่าสี
ดาเมือง น่าอยู่ ตาบลเมืองไพรน่าอยู่
เทศบาลจาปาขันน่าอยู่ เมืองน่าอยู่เชิดชู
วัฒนธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ศรีสมเด็จเป็น
เมืองน่าอยู่ ชุมพรเมืองน่าอยู่ วารินเมือง
น่าอยู่ น้ายืนเมืองน่าอยู่ นาเยียน่าอยู่
คาที่เป็น
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
มีความสุข คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
องค์ประกอบของ ความสุข
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
การเป็นเมืองน่าอยู่
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจดี เฟื่องฟูเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้าง ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า
รายได้ แก้ปัญหาความยากจน เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง
พิชิตความยากจน พัฒนาการลงทุน
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
ชุมชนปลอดมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ รู้รกั สภาพแวดล้อม
จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
ลาน้าธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม
มีธรรมชาติยั่งยืน บึงกลอแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
บริการเลิศล้า บริหารสูส่ ากล ประชาชนมี
การบริหารจัดการ
ส่วนร่วม การบริหารจัดการโปร่งใส ระบบ
บริหารราชการดี การบริหารจัดการดี มี
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา พัฒนาอย่างโปร่งใส บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ร่วมพัฒนาอย่างโปร่งใส
การเมืองโปร่งใส พัฒนาเมืองให้อยู่ดีมีสุข
ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี
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ตารางที่ 3.1 คาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่ (ต่อ)
คา
ความหมาย
คาที่เป็น
คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของ การพัฒนาด้านกายภาพ
การเป็นเมืองน่าอยู่

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
คมนาคมสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ครบครัน พัฒนาคนสังคมและโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างยั่งยืน

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้คาที่มี
ความหมายถึง เมือ งน่าอยู่ และคาที่มี ความหมายสื่อถึงองค์ประกอบของการเป็นเมื องน่าอยู่ โดย
จะต้องมีการพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน
การท่ อ งเที่ ยวและประเพณี การพั ฒ นาด้านกายภาพ มี ก ารบริห ารจัดการที่ ดี นาไปสู่ผ ลลัพธ์คือ
ประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข
3.1.1.2 คาที่มัก ปรากฏร่วมกัน สื่อความหมายถึงแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
วิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้คาที่ปรากฏร่วมกัน เพื่อสื่ อสารถึงความพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พออยู่พอกิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (73)
“เทศบาลตาบลแวงน้อยเป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต น้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (74)
“มุ่งพัฒนาสู่บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวทันเทคโนโลยี ยึดหลักธรรมาภิบาล
ด ารงอยู่ บ นพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใส่ ใ จพั ฒ นาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตาบลสระแก้ว อาเภอเปลือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (75)
“ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา พั ฒ นาอาชี พ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ยึ ด หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลโคกสวาย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (76)
“เทศบาลตาบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ สามัคคี
ปลอดภัยใฝ่คุณธรรม เลิศล้าการศึกษา นาพาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (77)
“คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นามีความเข้มแข็ง บึงกลอแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตาบลสวยงาม ยึดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (78)
“มิตรภาพเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลมิตรภาพ อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างที่ (79)
“เทศบาลต าบลห นองบั ว ลายน่ า อยู่ การคมนาคมสะดว ก
สาธารณูป โภค ครบครั น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา พัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต
อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (80)
“พัฒนาชุมชนน่าอยู่คู่วัฒนธรรม นาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ตัวอย่างที่ (81)
“ชุ ม ชนน่ า อยู่ คู่ วั ฒ นธรรม น้ อ มนาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเคี ย งคู่
เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน”
เทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
จากตัวอย่าง (73-81) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้คาที่ปรากฏร่วมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน ยึดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง นาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสื่อให้เห็นถึงนโยบายของ
เทศบาลในการส่ง เสริมปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน ซึ่ง สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานา
ทางในการพัฒนาบ้านเมือง
ตัวอย่างที่ (82)
“ชุ ม ชนน่ า อยู่ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ พออยู่ พ อกิ น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิต ปลอดภัย”
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่าง (82) วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา มีคา
ว่า “พออยู่พอกิน” ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายสอดคล้องกับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอดี พอประมาณ “พออยู่พอกิน” คือ พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ จากตัวอย่าง (73-82) สามารถ
จาแนกคาที่สื่อความหมายถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 คาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง
คา
ความหมาย
คาที่สื่อความ
เศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียง
ชุมชน พออยู่พอกิน

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นาพาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารเป็นเลิศ
เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตดีวิถี
พอเพียง ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจ
พอเพียง มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1.3 คาที่มักปรากฏร่วมกัน สื่อความหมายถึง อุดมการณ์การศึกษา มีการใช้คาที่
ปรากฏร่วมกัน เพื่อสื่อสารถึง การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญ
ของการพัฒนา เช่น การศึกษาดี การศึกษาเด่น พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มุ่งการศึกษา การศึกษามี
คุณภาพ การศึกษามีคุณภาพ ใส่ใจการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (83)
“ตาบลเชียงสือน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น เน้นเศรษฐกิ จดี ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”
เทศบาลตาบลเชียงสือ อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (84)
งานโครงสร้างพื้นฐานครบ งานระบบบริห ารราชการดี เป็นเมื อง
น่าอยู่ เคียงคู่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
เทศบาลตาบลพังโคนศรีจาปา อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (85)
“ถนนสู่ นา ไฟฟ้ า สู่ ทุ่ ง มุ่ง การศึก ษาพั ฒ นากลุ่ ม อาชีพ เบี้ ย เลี้ ย ง
ผู้สูงอายุ คืนภาษีให้ชุมชน ช่วยเหลือคนจนแบบบูรณาการ”
เทศบาลตาบลดงมะไฟ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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ตัวอย่างที่ (86)
“นาคาไฮน่าอยู่รู้รักษ์ประเพณีท้องถิ่น พออยู่พอกินเศรษฐกิจชุมชน
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า พัฒนาถิ่นตน ประชาชนศึกษาดีมีสันติสุข”
เทศบาลตาบลนาคาไฮ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (87)
“บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดมลพิษ
ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข่าวสาร”
เทศบาลตาบลบึงวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (88)
“พัฒนาอย่างก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ปวงประชาสุขใจ ปลอดภัย
ชีวี”
เทศบาลตาบลลาห้วยหลัว อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (89)
“คุณภาพชีวิตดี ดารงชีวีในระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีชุมชนเข้มแข็ง
แหล่ง ท่ อ งเที่ ยว เชิง อนุรัก ษ์ หิน ช้างสี การบริห ารจัดการดี เชิด ชู
ประเพณี วั ฒ นธรรม ก้ า วล้ าการศึ ก ษา น าพาการเมื อ งโปร่ ง ใส
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนตลอดไป”
เทศบาลตาบลโคกงาม อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (90)
“บริก ารประชาชนด้ว ยความโปร่ ง ใส ให้ ความส าคั ญ การศึก ษา
ศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม หนุนนาผลิตภัณฑ์ตาบล สงเคราะห์
คนพิการ และผู้สูงอายุ ดูแลสภาพแวดล้อม น้อมรับฟังความคิดเห็น
สร้างความอยู่เย็นให้ชาวประชา”
เทศบาลตาบลโพนงาม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวอย่าง (83-90) แสดงให้เ ห็นว่า วิสัยทัศน์เ ทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาว่า
“การศึกษา” ปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังพบคาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ “พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้” ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถจาแนกคาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาได้ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.3 คาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์การศึกษา
คา
ความหมาย
คาที่สื่อความ
การศึกษา ศึกษา
หมายถึง การศึกษา การเรียนรู้

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
การศึกษาเด่น พัฒนาทักษะการเรียนรู้
มุ่งการศึกษา ประชาชนศึกษาดี ใส่ใจ
การศึกษา การศึกษาก้าวไกล ก้าวล้า
การศึกษา ให้ความสาคัญการศึกษา

3.1.2 การใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน
จากการศึกษาวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีการใช้คากิริยาเป็นคาที่
ใช้แสดงเหตุการณ์ การกระทา ความคิด ความรู้สึก แสดงสภาพของบุคคล สัตว์ หรือบางสิ่งบางอย่าง
(จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557: 148)
3.1.2.1 การใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นเมืองน่าอยู่ เมื่อวิเคราะห์การ
ปรากฏของคากิริยาในวิสัยทัศน์เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ที่มักปรากฏร่วมกันกับคาที่มีความหมาย
เกี่ยวข้องการความเป็นเมืองน่าอยู่ พบว่ามีคากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน เช่น พัฒนา ก้าวนา ก้าวหน้า
ก้าวสู่ อนุรักษ์ รักษา ยึด คากิริยาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่า
อยู่ กล่าวคือเป็นกลุ่มคาที่สื่อความหมายถึงการทาให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (91)
“เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี
สังคมดี มีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
เทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (92)
“จอหอน่ า อยู่ บริ ห ารสู่ ส ากล ชุม ชนพอเพี ย ง พั ฒนาเมื อ งแบบ
บูรณาการ”
เทศบาลตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (93)
“ไชยมงคลเป็นตาบลน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา”
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (94)
“เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม กับภาคประชาชน และ
องค์ก รทุก ภาคส่วน เพื่อแก้ ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
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เทศบาลตาบลบ้านแก้ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (95)
“ส่ง เสริม การท่ อ งเที่ ยว เป็ นเมื องน่า อยู่ เชิ ดชูคุณธรรม น้อมน า
เศรษฐกิ จพอเพียง ฟังเสียงประชาชน คนชุม ชนมี งานท า นาความ
สามัคคี มีทุนการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาอย่างมีระบบ”
เทศบาลตาบลโนนบุรี อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (96)
“โนนสูง เมื อ งน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โอบอ้อมอารี มี น้าใจ สัง คม
ใฝ่เรียนรู้ สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อชาวประชา
เป็นสุข”
เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จากตัวอย่าง (91-96) จะเห็นว่ามีการใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน ซึ่งสื่อความหมายถึง
การเป็นเมื องน่าอยู่ คาที่ สื่อ ความหมายเกี่ ยวกับ การท าให้เ จริญขึ้น คือคาว่า “พัฒ นา” เช่น เป็น
ศูนย์ก ลางการพัฒนา (เทศบาลนครนครราชสีม า) พัฒนาแบบบูรณาการ (เทศบาลตาบลจอหอ)
สร้างสรรค์พัฒนา (เทศบาลตาบลโนนสูง) ตัวอย่างดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยคา “พัฒนา” ประกอบ
สร้างเป็นวิสัยทัศน์เทศบาล
ตัวอย่างที่ (97)
“การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มศักยภาพการ
ท่อ งเที่ยวและบริก ารอนุรัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (98)
“ชุมชนเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (99)
“เทศบาลน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย การเกษตรก้าวไกล พัฒนารายได้
ให้ชุมชน”
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (100)
“พั ฒ นาโคกสู ง ก้ า วไกล น้ าไหลใสสะอาด การคมนาคมสะดวก
ปลอดภั ย ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สามั ค คี อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี
มีก ารศึกษาดี กี ฬาเด่น เศรษฐกิ จ มั่นคง พร้อมก้า วสู่ ประชาคม
อาเซียน”
เทศบาลตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (101)
“เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณี
ก้าวไกลสูส่ ากล”
เทศบาลเมืองยโสธร อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ตัวอย่างที่ (102)
“เทศบาลตาบลสุรนารีน่าอยู่ เศรษฐกิจดี คนมีการศึกษาก้าวไกล
สถานที่น่าเที่ยว สิง่ แวดล้อมดี สังคมสงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตั ว อย่ า ง (97-102) ในวิ สั ย ทั ศ น์ เ ทศบาลภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ลุ่ ม ค าที่
ประกอบด้ ว ยหน่ว ยคา “พั ฒ นา” แล้ว ยั ง มี ค าที่ ป ระกอบด้ วยหน่ ว ยค า “ก้ า วหน้ า ” หมายถึ ง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น เช่น การเกษตรก้าวหน้า (เทศบาลตาบลบัวบาน) สื่อถึงการ
พัฒนาด้านการเกษตรให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยังมีหน่วยคา “ก้าวไกล” หมายถึง ก้าวหน้า
เช่น การเกษตรก้าวไกล (เทศบาลตาบลโชคชัย) มีความหมายคือการพัฒนาด้านการเกษตรให้มีความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีมีความก้าวหน้า ประเพณีก้าวไกลสู่สากล (เทศบาลเมืองยโสธร) คาว่า “ก้าวไกล” ใน
บริบทนี้ (วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองยโสธร) น่าจะหมายถึงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีอัน โด่งดัง
ของจังหวัดยโสธร
ตารางที่ 3.4 คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่
คา
คากิริยาที่มี
หน่วยคาว่า
“พัฒนา”

ความหมาย
หมายถึง การทาให้
เจริญขึ้น

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา พัฒนาหนองไผ่
ล้อม พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ พัฒนาคน
มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาโคกสูงก้าวไกล มุ่ง
พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนารายได้ให้ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาการเมืองการบริหาร พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสู่อาเซียน
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ตารางที่ 3.4 คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่ (ต่อ)
คา
คากิริยาที่ประกอบ
จากหน่วยคา
“ก้าว” เช่น
ก้าวหน้า ก้าวนา
ก้าวไกล ก้าวสู่

ความหมาย
หมายถึง
เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น
พัฒนาขึ้น

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาโคกสูง
ก้าวไกล พร้อมก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ก้าวไปพร้อมกัน การศึกษาก้าวไกล
การศึกษาก้าวหน้า

จากตารางจะเห็นว่ามีการใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน ซึ่งสื่อความหมายถึงการเป็น
เมืองน่าอยู่ คาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ทาให้เจริญขึ้น เช่น พัฒนา ก้าวนา ก้าวหน้า ก้าว
ไกล ก้าวสู่ โดยคาว่า “พัฒนา” อาจจะมีคาขยายที่ เป็นคานามต่อท้าย เช่น พัฒ นาคน พัฒนางาน
พัฒนาเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคากิริยาปรากฏซ้า
ในวิ สั ย ทั ศ น์ เ ทศบาล อย่ า งเช่ น ยกระดั บ ยึ ด รั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ในวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคาว่าที่มีความหมายเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ ในด้านต่าง ๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (103)
“การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมภูมปิ ัญญาดัง้ เดิม เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลกุงเก่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (104)
“นาขามเป็ น เมื อ งน่ าอยู่ มุ่ ง สู่ เ กษตรอุ ต สาหกรรมแบบพอเพี ย ง
นาแหล่ง เรียนรู้ธรรมชาติ ปราศจากสิ่ง เสพติด เสริม คุณภาพชีวิต
เพิ่ ม ผลผลิตด้วยการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ภายในปี 2559”
เทศบาลตาบลนาขาม อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (105)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนชุมชนน่าอยู่
เป็นเลิศการศึก ษา อนุรักษ์คุณค่าประเพณี บนแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ตัวอย่างที่ (106)
“ครอบคลุ ม ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อนุ รั ก ษ์ สื บ สานประเพณี
วัฒนธรรม เป็นผู้นาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ก้าวไปสู่สากล แห่งเศรษฐกิจอาเซียน”
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (107)
“เทศบาลตาบลโนนฆ้องเป็นองค์กรที่ บริหารจัดการ สู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม นาการศึกษาสู่
ระดับประถมวัยและอนุบาล และอาชีพ อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคม
อาเซียน”
เทศบาลตาบลโนนฆ้อง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (108)
“สังคมผาสุกอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี”
เทศบาลตาบลศรีสองรัก อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ตัวอย่าง (95-100) จะเห็นว่าในวิสัยทัศน์เทบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน คือคาว่า “อนุรักษ์” “สืบสาน” ซึ่งคาว่าอนุรักษ์นั้น หมายถึง
การรั ก ษาให้ ค งเดิ ม มั ก จะปรากฏร่ ว มกั บ ค านาม เช่น ทรั พยากร ประเพณี ส่ว นคาว่ า
“สืบสาน” พบทั้งปรากฏร่วมกับคาว่า “อนุรักษ์” คือ “อนุรักษ์สืบสาน” ทาหน้าที่ขยายคาว่า
“อนุรักษ์” โดยมักปรากฏร่วมกับคาว่า “สืบสาน” เช่น อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
(เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์) แสดงให้เห็นว่าเทศบาลให้ความสาคัญกับการส่งเสริมงานด้าน
ประเพณีของท้องถิ่น และมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป
ตัวอย่างที่ (109)
“การบริห ารจัดการที่ ดี มี ความโปร่ง ใส เสริม พัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
เศรษฐกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาคม โดยยึดหลักประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา”
เทศบาลตาบลดอนหวาย อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (110)
“ชาวประชามี สุข ปลดทุก ข์ในทุ กด้าน สร้างคนสร้างงานา ยึ ดมั่น
ศาสนา นาพาสู่ความยั่งยืน น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี”
เทศบาลตาบลคอนสา อาเภอปากชม จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (111)
“โครงสร้างพื้นฐานทั่ วถึง ยกระดับคุณภาพชี วิต เศรษฐกิ จ พัฒ นา
กา รศึ กษาก้ าวไก ล สิ่ งแ วด ล้ อม สด ใส สื บ สา นวั ฒนธร ร ม
ประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่าง (109-111) พบว่ามี ก ารใช้คากิ ริยา “ยึด” ปรากฏในวิสัยทั ศน์เ ทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการยึดมั่นในหลักการใดหลักการหนึ่ง อันจะนามาซึ่งความเป็นเมืองน่าอยู่
(ตัวอย่าง 101) ใช้คาว่า “ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ท้องถิ่นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบของการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
ตัวอย่าง (111) พบว่ามี ก ารใช้คา “ยกระดับคุณภาพชีวิต ” และ “ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่เหนือกว่า ดีกว่า ที่เป็นอยู่หรือที่เคยผ่านมา ซึ่งการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ย่อมเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ตามกรอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ยิ่งประชาชน
มีการศึกษาดีมีมาตรฐาน มีความรู้นาไปสู่การมีอาชีพที่ดี มีค่าตอบแทนสูง นามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในอนาคต จากตัวอย่างสามารถสรุปคากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน ดังนี้
ตารางที่ 3.5 คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่
คา
คากิริยาที่ประกอบจาก
หน่วยคา “ยก” และ
“ระดับ เช่นยกระดับ
คากิริยาที่ประกอบจาก
หน่วยคา “อนุรักษ์”
“รักษา” “สืบสาน”
คากิริยาที่ประกอบจาก
หน่วยคา “ยึด”

ความหมาย
หมายถึง การทาให้
เจริญขึ้น

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

สื่อความหมายถึง
“การรักษาให้คง
เดิม”
สื่อความหมายถึง
การยึดมั่นใน
หลักการใดหลักการ
หนึ่ง ยึด ยึดมั่น

รักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา ยึดมั่นศาสนา
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3.1.2.2 การใช้คากิ ริยาที่ มั กปรากฏร่วมกันเกี่ ยวกั บ แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง เมื่ อ
วิเคราะห์การปรากฏของคากิริยาในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มักปรากฏร่วมกันกับ
คาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีคากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน เช่น น้อม
นา ยึด ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (112)
“ส่ ง เสริ ม การศึก ษา พั ฒ นาอาชีพ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ยึ ด หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลโคกสวย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (113)
“หัว ทะเลเมื อ งน่าอยู่อ ย่า งยั่ ง ยื น ประชาชนมี ส่ วนร่ วม ยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการศึกษาดีมี
มาตรฐานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเป็นเลิศ พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (114)
“ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งข้าวพันธุ์ดี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์
เรียนรู้อาชีพ พิชิตยาเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
จากตัวอย่าง (112-114) พบว่าวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การใช้คากิริยาที่ปรากฏร่วมกันเพื่อสื่ออุดมการณ์ความพอเพียง โดยเฉพาะคาว่า “ยึด” ซึ่งหมายถึง
การยึดเอาไว้ เป็นคากิริยาที่มัก จะปรากฏร่วมกั บคาว่า “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างที่ (115)
“เทศบาลน่าอยู่ ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลพุดซา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (116)
"อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม น้ อ มน าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รั บ ฟั ง เสี ย ง
ประชาชน เพื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (117)
“ตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมน้อมนา เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลเปลือย อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (118)
“เทศบาลตาบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี
ปลอดภัยใฝ่คุณธรรม เลิศล้าการศึกษา นาพาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จากตัวอย่าง (115-118) พบว่าวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการ
ใช้คากิริยาที่ปรากฏร่วมกัน คือคาว่า “น้อมนา” หมายถึงการนาไปโดยกิริยาอ่อนน้อม เช่น อนุรักษ์
สิ่ง แวดล้อ ม น้อมนาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (เทศบาลต าบลพุด ซา) จัดการแบบมี ส่วนร่ว ม น้อ มนา
เศรษฐกิจพอเพียง (เทศบาลตาบลเปลือย) และยังพบว่ามีการใช้คาว่า “นาพา” หมายถึง เอาใจใส่
เช่น เลิศล้าการศึกษา นาพาเศรษฐกิจพอเพียง (เทศบาลตาบลตลาดแค) สื่อถึงการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่างที่ (119)
“ไชยมงคลเป็นตาบลน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส มีศักยภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา”
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (120)
“ชุมชนเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (121)
“คมนาคมสะดวกสบาย การศึกษาก้าวไกล อนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลช่องแมว อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่าง (119) มีการใช้คากริยา “ส่งเสริม” หมายถึง เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดี
ขึ้น โดยใช้ร่วมกับคาว่า “เศรษฐกิจพอเพียง คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (เทศบาลตาบลเสิงสาง,
เทศบาลตาบลไชยมงคล) สื่อความหมายถึงเทศบาลมีนโยบาย เกื้อหนุน สนับสนุน ให้ประชาชนปฏิบัติ
ตนตามแนวติดเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวอย่าง (121) พบว่ามีการใช้คาว่า “ดาเนิน” หมายถึง เดิน ไป ทาให้เป็นไป ทาต่อไป
ปรากฏร่วมกั บ คาว่าปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คือ ดาเนิ นชี วิตตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ชี้ให้เห็นว่าเทศบาลให้ความสาคัญกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน สามารถจาแนกคากิริยาที่ปรากฏร่วมกันได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.6 คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันใช้สื่อความหมายร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คา
คากิริยาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา “ยึด”
คากิริยาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา
“น้อม” และ “นา”
คากิริยาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา
“ส่ง” และ “เสริม”
คากิริยาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา
“นา” และ “พา”
คากิริยาที่ประกอบด้วย
หน่วยคา ดาเนิน

ความหมาย
สื่อความหมายถึง
การยึดไว้
สื่อความหมายถึง
การนาไปโดยกิริยา
อ่อนน้อม
สื่อความหมายถึง
เกื้อหนุน ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ดีขึ้น
สื่อความหมายถึง
เอาใจใส่

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
นาพาเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อความหมายถึง ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เดินไป ทาให้เป็นไป

3.1.2.2 การใช้ ค ากิ ริ ย าที่ มั ก ปรากฏร่ วมกั น เกี่ ย วกั บ อุ ด มการณ์ ก ารศึ ก ษา จากการ
วิเคราะห์การปรากฏของคากิริยาในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มักปรากฏร่วมกันกับ
คาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์การศึกษา พบว่ามีคากิริยาที่มักปรากฏร่วมกัน เช่น ส่งเสริม
มุ่งนา นา ก้าวไกล ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (121)
“โครงสร้างพื้ นฐานดี มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ สนับ สนุนงาน
อาชีพให้มี รายได้เพียงพอ พัฒนาองค์ก รให้ก้าวล้า มุ่งนาการศึกษา
การกีฬาและวัฒนธรรม นาชุมชนสู่อาเซียน”
เทศบาลตาบลกุดแฮก อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (122)
“เลิงนกทาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการศึกษาก้าวไกล”
เทศบาลตาบลเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

45
ตัวอย่างที่ (123)
“โครงสร้างพื้ นฐานทั่ วถึง ยกระดับ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิ จ พัฒ นา
การศึกษาก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วม”
เทศบาลตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (124)
“ส่งเสริมการศึกษา สังคมดีมีพัฒนา อนามัยดีถ้วนหน้า ชาวประชา
ไม่ยากจน”
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (125)
“ก้าวนาเศรษฐกิจ คมนาคมสะดวก ชุม ชนน่าอยู่ วัฒ นธรรมล้าค่า
พัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยว สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส”
เทศบาลตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ตั ว อย่ า ง (121-125) พบว่ า มี ก ารใช้ ค ากิ ริ ย า เช่ น มุ่ ง นาการศึ ก ษา นาการศึ ก ษา
การศึกษาก้าวไกล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการศึกษา ปรากฏร่วมกับคาว่า “การศึกษา” แสดงให้
เห็นว่าเทศบาลในพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสาคัญ กับ การพัฒนาด้านการศึกษา เป็น
พื้นฐานอั นดับ ต้ น ๆ ของการพั ฒ นา โดยสามารถจ าแนกคากิ ริยาที่ ป รากฏร่ วมกั น ได้ตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.7 คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันใช้สื่อความหมายร่วมกับอุดมการณ์การศึกษา
คา
ความหมาย
คากิริยาที่ประกอบด้วย สื่อความหมายถึง
หน่วยคา “ส่งเสริม”
การพัฒนา ทาให้
“พัฒนา” “ก้าวไกล” ดีขึ้น
“นา”

คาที่มักปรากฏร่วมกัน
มุ่งนาการศึกษา นาการศึกษาก้าวไกล
การศึกษาก้าวไกล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

3.1.3 กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม: การใช้มูลบท (presuppositions)
การใช้มู ล บท เป็น การใช้ภ าษาเพื่อ สื่อข้ อความที่ ท าให้เ ข้ าใจว่าข้ อความอื่ น ๆ หรื อ
เหตุการณ์บางอย่างเคยปรากฏขึ้นแล้ว แฟร์คลัฟ (Fairclough: 2003; อ้างอิงจาก จันทิมา อังคพนิช
กิจ, 2557: 152) แบ่งมูลบทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มูลบทที่บอกถึงสิ่งที่มีอยู่ มูลบทที่บอกถึงอดีต
ปัจจุบัน อนาคต และมูลบทที่บอกการตีค่าในสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนา ซึ่งในวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้มูลบท ในความหมายที่เป็นรูปภาษาที่ใช้อ้างถึง ยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่
เช่น การประกอบอาชีพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ประเพณีวัฒ นธรรม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ (126)
“หนองไข่ น้ าน่ า อยู่ เฟื่ อ งฟู เ ศรษฐกิ จ ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”
เทศบาลตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (127)
“ชุมชนดี ชีวีไร้โ รคา ปลอดยาเสพติ ด เศรษฐกิ จดี ประเพณีนิยม
ชื่นชม กีฬาการศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน”
เทศบาลตาบลขามทะเลสอ อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่าง (128)
“ชุม ชนน่าอยู่ มีแหล่ง เรียนรู้ พออยู่พอกิน พัฒ นาท้ องถิ่น ขจัดสิ้น
มลพิษ ชีวิตปลอดภัย”
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (129)
“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
นาการบริหาร บริการประชาชน”
เทศบาลตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูมิ อาเภอสกลนคร
ตัวอย่างที่ (130)
“ล าน้ าพองไร้ ม ลพิ ษ ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ร ายได้
เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และคมนาคมปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น”
เทศบาลตาบลลาน้าพอง อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (131)
“ชุมชนดี ชีวีไร้โรคา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี”
เทศบาลตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (132)
“ประตูสเู่ มืองย่า พัฒนาผังเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม ค้าชูเศรษฐกิจ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
เทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (133)
“พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
จัดสิ่ง แวดล้อ มให้น่าอยู่ ฟื้ นฟูองค์กรเครือข่ า ยชุ มชนให้เข้ มแข็ ง
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ส่ง เสริมแหล่ง ท่ องเที่ยวและวัฒ นธรรม ก้าวนาระบอบการบริห าร
การเมือง”
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (134)
“ถนนปลอดฝุุน คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม”
เทศบาลตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จากตัวอย่าง (126-134) จะเห็นมีก ารใช้รูป ภาษาที่ อ้างถึง สิ่ง ที่ มี อยู่จ ริงในพื้นที่ เช่น
ผลผลิตทางการเกษตร ยาเสพติด ขจัดสิ้นมลพิษ ถนนปลอดฝุุน เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่เชื่อ
ร่วมกันในพื้นที่นั้น ๆ ความเชื่อว่า หากชุมชนปลอดยาเสพติด จะทาให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ความ
เชื่อว่าถ้าชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ถนนปลอดฝุุน (เทศบาลตาบล
หนองเต็ง ) ถนนปลอดฝุ่นในบริบทนี้ อาจจะไม่ได้หมายความถึง ถนนที่ เต็ม ไปด้วยฝุ่น แต่อาจจะมี
ความหมายโดยนัย หมายถึง การพัฒนาถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นดิน (ในฤดูแล้ง) ให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน เช่น ถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง เป็นต้น
3.1.4 การใช้กลวิธีทางวาทศิลป์
กลวิธีทางวาทศิลป์ เป็นการใช้ภาษาที่มีศิลปะในการสื่อสาร ในการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลนครราชสีมา พบกลวิธีทางวาทศิลป์ คือ การใช้คาขวัญ (slogans) โดยนาถ้อยคามาเรียงร้อย
เข้าด้วยกัน และมีสัมผัสคล้องจอง นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อความที่เป็นร้อยกลอง ที่มีสัมผัสคล้องจอง
อีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (135)
“โพธิ์กลางเมื องน่า อยู่ สาธารณูปโภคครบครัน บริการทุกชน
ชั้น มุ่งมั่นพัฒนา”
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (136)
“สร้า งความสมานฉั นท์ ในชุ ม ชน พัฒนาอาชี พที่ ส ร้ า งรายได้
ใส่ ใ จพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม เพี ย บพร้ อ มการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนมุ่ งผลส าเร็จการพัฒนาพื้นฐานที่ยั่ งยื น ส่งเสริมฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณี”
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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ตัวอย่างที่ (137)
“ด่านคล้า น่าอยู่ บริ หารงานแบบบูรณาการ ประสานงานชุมชน
เพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนา
สู่อาเซียน”
เทศบาลตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (138)
“เทศบาลน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย การเกษตรก้าวไกล พัฒนา
รายได้ให้ชมุ ชน”
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (139)
“พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการเกษตร ปลอด
เอดส์และยาเสพติด มีสานึกทางจริยธรรม ก้าวนาประชาธิปไตย”
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (140)
“ ต า บ ล ด ง ม อ น น่ า อ ยู่ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่ มพูนการศึกษา ประชาชนสุข ภาพดี
มีคุณธรรม”
เทศบาลตาบลดงมอน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
จากตั วอย่า ง (135-140) จะเห็ น การใช้ภ าษาที่ มี ศิล ปะในการสื่อ สาร พบกลวิ ธีท าง
วาทศิลป์ คือ การใช้คาขวัญ ซึ่งมีสัมผัสคล้องจอง จดจาง่าย เพื่อสื่อสารถึงความเป็นเมืองน่าอยู่ และ
การพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พั ฒ นาด้ า นสั ง คม การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ ผ่ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาลในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 เนื้อหาในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกรอบภารกิจ 8 ด้าน
เมื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบภารกิจ
อานาจหน้าที่ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสาธารณสุข 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านสังคม 5)
ด้านการคมนาคม 6) ด้านสาธารณูป โภค-สาธารณูป การ 7) ด้านการท่ องเที่ ยวสืบ สานประเพณี
วัฒนธรรม 8) ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม (ภารกิจของเทศบาลนคร จากการศึกษา
วิสัยทัศน์เทศบาลนคร 5 แห่ง ไม่พบเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการด้านที่อยู่อาศัย) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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3.2.1 ด้านเศรษฐกิจ
ภารกิจของเทศบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ครอบคลุมการส่งเสริมอาชีพ ทั้งภาคการค้า
และภาคการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
ตัวอย่างที่ (141)
“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน ปราชญ์ชาวบ้านนาพา พัฒนา
ด้ า นเศรษฐกิ จ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพิ่ ม พู น ข่ า วสารข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยี”
เทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จากตัวอย่างที่ (141) วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มีคาว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ซึ่งหมายถึง การเกษตรที่เน้นการ
ปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์หลาย ๆ ชนิด ในพื้นที่เดียวกัน (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา: เว็บไซต์) ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชน
สร้างรายได้ด้วยอาชีพเกษตรกรรมผสมผสาน
ตัวอย่างที่ (142)
“พัฒนาคน ฝึกฝนอาชีพก้าวหน้า แก้ไขปัญหายาเสพติด พิชิตความ
ยากจน สร้างมวลชนสัม พันธ์ ร่วมคิด ร่ วมท า น้ อมนาเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลลาคลอง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวิสั ยทั ศ น์เ ทศบาลตาบลล าคลอง มี ข้ อความที่ เ กี่ ยวกั บ ภารกิ จ อานาจหน้า ที่ ด้า น
เศรษฐกิจ ได้แก่ ฝึกฝนอาชีพ พิชิตความยากจน และน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนภารกิจ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ อัน
จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างที่ (143)
“เกษตรก้า วหน้า การศึก ษาก้ าวไกล สัง คมภายในน่าอยู่ ฟื้น ฟู
ประเพณีวัฒนธรรม นาประชาสู่อาเซียน”
เทศบาลตาบลลาพาน อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (144)
“ห้วยโพธิ์น่าอยู่ สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ ส่ง เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน”
เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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จากตัวอย่าง (143) วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลลาพาน มีข้อความที่เกี่ยวกับภารกิจอานาจ
หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรก้าวหน้า แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสังคมเกษตรกรรม และ
เน้นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีความก้าวหน้า นาไปสู่การสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เป็นตัวชี้วัด
ทางด้านเศรษฐกิจนั่นเอง
ตัวอย่าง (144) วิสัยทัศน์เ ทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ มีข้อความที่ เกี่ ยวกับ ภารกิ จอานาจ
หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เมืองเกษตรอินทรีย์ สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเทศบาล
ต้องการส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี
ตัวอย่างที่ (145)
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (146)
“ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ และ
น่าอยู่อย่างยั่งยืน”
เทศบาลเมืองท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่าง (145) วิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่น มีข้อความที่เกี่ยวกับภารกิจอานาจหน้าที่
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนวิสัยทัศน์เทศบาลเมือง
ท่าพระมีข้อความที่เกี่ยวกับภารกิจอานาจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ
ทั้งสองเทศบาลมีความคล้ายกันในการส่งเสริมเศรษฐกิจในลักษณะชุมชนเมือง การเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิ จ โดยเทศบาลนครขอนแก่นมี ความมุ่ ง หวัง ที่ จะเป็นเมื องเศรษฐกิ จ ระดับ ภูมิ ภาค ขณะที่
เทศบาลเมืองท่าพระ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองขอนแก่น ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจในระดับเมือง เป็นการสะท้อนแนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่มีความเป็นเมือง
ตัวอย่างที่ (147)
“บ้านแฮดเมื อ งน่า อยู่ มุ่ ง สู่ เศรษฐกิจ พอเพีย งการศึก ษา ศาสนา
ศิล ปวั ฒ นธรรม ประเพณีลือเลื่อง ประชาชนมี ส่วนร่ วมทุ ก ระดั บ
พร้อมสรรพโครงสร้างพื้นฐาน บริหารราชการโปร่งใส”
เทศบาลตาบลบ้านแฮด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

51
ตัวอย่างที่ (148)
“มุ่ ง มั่ นพั ฒ นาเทศบาลตาบลพระยืนมิ่ ง มงคล ให้เ ป็นเมื องน่าอยู่
สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
เทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (149)
“บ้านค่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรมช้าง เสริมสร้าง
การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (150)
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
จากตัวอย่าง (147-150) วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลบ้านแฮด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงภาพ 2.3 วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ข้อความที่เ กี่ยวกั บภารกิจอ านาจหน้าที่ ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และปรากฏคา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์เทศบาล ซึ่งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวคิดด้านเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิ ตร ทรงพระราชทานแก่ พสกนิก รชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต จาก
ตัวอย่างจะเห็นว่าเทศบาลทั้ งสามแห่ง ให้ความสาคั ญกับ แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง และนามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามรอยเบื้องยุคลบาท
3.2.2 ด้านสาธารณสุข
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมและ
พัฒ นาด้านสาธารณสุข เพื่อ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็ง แรง ห่างไกลโรค มี สุขภาวะที่ ดี และเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ถือได้ว่าเป็น
แนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีความคุ้มค่า
ทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยให้ประเทศชาติไม่ต้องเสียงบประมาณในการรักษาโรค ซึ่ง ในแต่ละปีมูลค่า
มหาศาล
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ตัวอย่าง (151)
“ส่ง เสริ ม การศึ ก ษา สงเคราะห์คนชรา พัฒ นาอาชีพ รีบ รัก ษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมนาประเพณีมี สุขภาพพลานามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง
และสาธารณูปโภคครบครัน”
เทศบาลตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่าง (152)
“เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง พึ่งพาตนเองได้ สุขภาพอนามัยดี
มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างที่ (153)
“เทศบาลตาบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค
สาธารณู ป การ และโครงสร้ างพื้น ฐานที่ พ ร้อ ม สภาพแวดล้อ มที่
สวยงามสะอาดร่มรื่น เศรษฐกิ จมั่ นคง ชุม ชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับบริการที่ดี
มีประสิทธิภาพ”
เทศบาลตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
ตัวอย่างที่ (154)
“ตาบลเอราวัณพัฒนาแบบบูรณาการ การคมนาคมสะดวก สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาเด่น เน้นมาตรฐานการศึกษา อาชีพมั่นคง
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสปราศจากโรคภัยทุกวัยเป็นสุข”
เทศบาลตาบลเอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
จากตัวอย่าง (151-154) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่ สื่อความหมายถึงหน้าที่ใน
ด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมป้องกันโรค และการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
โดยใช้ข้อความ สุขภาพพลานามัย ดี (เทศบาลตาบลบ้านแท่น ) พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
(เทศบาลตาบลคูเมือง) สุขภาพอนามัยดี (เทศบาลตาบลวาปีปทุม ) ปราศจากโรคภัยทุกวัยเป็นสุข
(เทศบาลตาบลเอราวัณ ) ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า (เทศบาลตาบลนาคา) ล้วนแล้วแต่เ ป็น
ข้อความที่สื่อถึงภารกิจหน้าทีด้านการสาธารณสุขทั้งสิ้น
3.2.3 ด้านการศึกษา
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมและ
พัฒ นาด้านการศึกษา กล่าวคือ เทศบาลมี ห น้าที่ จัดการศึกษา จัดสถานศึกษา (โรงเรียนในสัง กั ด
เทศบาล) รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน และจัดหาครุภัณฑ์ตามความเหมาะสม
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วิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง (155)
“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรมล้าค่า การศึกษาก้าวไกล สังคม
ภายในน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (156)
“เทศบาลตาบลนาจานสนับสนุนการศึกษาเป็นเลิศ สามัคคีสงบสุข
ศูนย์กลางการกีฬา สินค้าเกษตรและวัฒนธรรม”
เทศบาลตาบลนาจาน อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (157)
“ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร อนุรกั ษ์ประเพณีวัฒนธรรม พัฒนา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งเน้นการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (158)
“เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้าการศึกษา
รักษาสิง่ แวดล้อม”
เทศบาลตาบลหนองเลิง อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
จากตัวอย่าง (155-158) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่สื่อความหมายถึงหน้าที่ในการ
พัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลโดยใช้ประโยค การศึกษาก้าวไกล สนับสนุนการศึกษา มุ่งเน้น
การศึกษา เลิศล้าการศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นข้อความที่สื่อถึงภารกิจหน้าที่การพัฒนาด้านการศึกษา
3.2.4 ด้านสังคม
การพัฒนาด้านสังคม เป็นอีกหนึ่งภารกิจของเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ดาเนินการ พัฒนาด้านสังคม พัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (159)
“ผึ่งแดดเป็นตาบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีความ
เข้ ม แข็ ง ครอบครั ว มี ความอบอุ่ นและเป็ นสุ ข ท่ า มกลางสั ง คม
คุณธรรมนาความรู้”
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เทศบาลตาบลผึง่ แดด อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (160)
“ศรีสมเด็จเป็นเมืองน่ าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีความ
ร่ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ว นของสั ง คม โดยชุ ม ชนมี ความเข้ ม แข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข”
เทศบาลตาบลศรีสมเด็จ อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (161)
“เชียงคานเมืองแห่งชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม”
เทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จากตัวอย่าง (159-161) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่สื่อความหมายถึงหน้าที่ในการ
พัฒ นาด้านสัง คม โดยใช้คา และประโยคที่สื่อความหมายถึง การพัฒ นาด้านสัง คม ให้เ ป็นชุมชนที่
เข้ม แข็ง มี ส ถาบันครอบครัวที่ อ บอุ่น เช่น ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นสุข สังคมคุณธรรม
นาความรู้ มีความร่วมมื อจากทุกภาคส่วนของสังคม ชุ มชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและสงบสุข คาและประโยคข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภารกิจหน้าที่การพัฒนาด้านการศึกษา
3.2.5 ด้านการคมนาคม
ภารกิจด้านที่ 5 ของเทศบาล คือการพัฒนาด้านการคมนาคม ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญ
อันดับต้น ๆ ของการพัฒนาเทศบาล เนื่องจากการคมนาคมขนส่งมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นต้น ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมักปรากฏ คา
กลุ่มคา หรือประโยค ที่สื่อถึงการพัฒนาด้านการคมนาคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (162)
“ต าบลเอราวั ณ พั ฒ นาแบบบู ร ณาการ การคมนาคมสะดวก
สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี กี ฬ าเด่ น เน้ น มาตรฐานการศึ ก ษา
อาชีพมั่นคง สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ปราศจากโรคภัย ทุกวัยเป็นสุข”
เทศบาลตาบลเอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (163)
“น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มี ร ายได้ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตโรคร้าย
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น”
เทศบาลตาบลรัตนาวารีศรีเจริญ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
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ตัวอย่างที่ (164)
“สงเปลือยเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
นาการศึกษา พัฒนาสิง่ แวดล้อมที่ดี ประชากรมีอาชีพ”
เทศบาลตาบลรัตนาวารีศรีเจริญ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
จากตัวอย่าง (162-164) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่สื่อความหมายถึงหน้าที่ในการ
พัฒนาด้านการคมนาคม โดยใช้คา และประโยคที่สื่อความหมายถึงการพัฒนาด้านการคมนาคม ให้
ประชาสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาถนนหนทาง ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการ
คมนาคม โดยมักจะปรากฏคา และกลุ่มคา ที่สื่อความหมายถึงการคมนาคม เช่น การคมนาคมสะดวก
ทางดี สู่การคมนาคม คาและประโยคดัง กล่าว แสดงให้เ ห็นถึง ภารกิ จ หน้าที่ ก ารพัฒ นาด้านการ
คมนาคม
3.2.6 ด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
การพั ฒ นาด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐาน เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาภายใต้ ภ ารกิ จ ด้ า น
สาธารณูปโภค- สาธารณูปการ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านกายภาพที่เทศบาลทุกเทศบาลต้องดาเนินการ
จัดบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ให้แก่ประชาชน ทั้งในเรื่องของไฟฟ้า ประปา สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ซึ่งหลายเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นาภารกิจดังกล่าวมาบรรจุไว้ในวิสัยทัศน์เทศบาล ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (165)
“มุ่ งโครงสร้า งพื้นฐาน สืบ สานวัฒ นธรรม ส่ง เสริม กิ จ กรรมกลุ่ ม
อาชีพและการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เทศบาลตาบลดงมูล อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (166)
“เทศบาลต าบลก้ า นเหลื อ ง สร้ า งเมื อ งให้ น่ า อยู่ ควบคู่ พั ฒ นา
โครงสร้า งพื้นฐาน สืบ สานประเพณีวัฒ นธรรม น้อมนาเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (167)
“พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐาน ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ประชาชนอยู่ดีมีสุข อนุรักษ์สืบสาน
วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ”
เทศบาลตาบลขนวน อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
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ตัวอย่างที่ (168)
“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ บ้านเมืองน่าอยู่
สะอาดตาพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐาน บริห ารจัดการบ้านเมื องและ
สังคมดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จากตัวอย่าง (165-168) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่สื่อความหมายถึงหน้าที่ในการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นคาที่มีความหมาย
กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้าประปา
แสดงให้เห็น ถึงภารกิจหน้าที่การพัฒนาด้านการคมนาคม
3.2.7 ด้านการท่องเที่ยวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
เทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึง่ เถือได้ว่าเป็นต้นทุนของท้องถิ่นในการเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งสร้างรายได้ของ
ชุมชนอีกทางหนึง่ การมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นทีจ่ านวนมากย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นตาม
ไปด้วย นั่นเอง
ตัวอย่างที่ (169)
“ส่งเสริม การท่อ งเที่ ย ว เป็นเมื องน่า อยู่ เชิดชู คุณธรรม น้ อมน า
เศรษฐกิ จพอเพียง ฟังเสียงประชาชน คนชุม ชนมี งานท า นาความ
สามัคคี มีทุนการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาอย่างมีระบบ”
เทศบาลตาบลโนนบุรี อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (170)
“พระบุตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชุมชนปราศจากมลพิษ สืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ และยัง่ ยืน”
เทศบาลตาบลพระบุ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (171)
“นาข่าตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพ ด้านเศรษฐกิ จ
พิ ชิต ความยากจน ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เป็น แหล่ งวัฒนธรรมนาสู่ การ
ท่องเที่ยว”
เทศบาลตาบลนาข่า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

57
ตัวอย่างที่ (172)
“ภายในปี 2559 เทศบาลตาบลในเมืองเป็นชุมชนเข้มแข็ง แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมที่ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลในเมือง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (173)
“ภายในปี 2567 เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเมืองท่องเที่ยว
ทีน่ ่าอยู่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น”
เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (174)
“มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็น
ศูนย์กลางการจาหน่าย การผลิตผ้าไหมของภาคอีสาน เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดขอนแก่น
จากตัวอย่าง (169-174) จะเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ มีคาที่ สื่อความหมายถึงหน้าที่ใน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การตั้งเป้าหมายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เช่น
เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ที่สุด ของจังหวัดขอนแก่น พื้นที่ดังกล่าวมีเขื่อนอุบลรัตน์
เป็นทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
3.3 เนื้อหาในวิสัย ทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ระดับเทศบาลตาบล เทศบาลเมื อง
เทศบาลนคร
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในวิสัยทัศน์เทศบาลโดยแยกเป็นเทศบาลระดับตาบล ซึ่งได้รับการยก
ฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีจานวน 963 เทศบาล เทศบาลเมือง มีประชาชนหนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป มีจานวน 36 เทศบาล และเทศบาลนคร มีจานวนประชากรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป จานวน 5
เทศบาล จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาวิสัยทัศน์เทศบาลขนาดใหญ่ คือ เทศบาลนคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภารกิจของเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (175)
“ขอนแก่ น เมื อ งน่า อยู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เป็ นศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้
และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ตัวอย่างที่ (176)
“เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์ก ลางการพัฒ นา เศรษฐกิ จ ดี
สังคมดี มีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
เทศบาลนคนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (177)
“เทศบาลนครสกลนคร ชุ ม ชนน่ า อยู่ เชิ ด ชู คุ ณ ธรรม ก้ า วน า
สิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม”
เทศบาลนครสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (178)
“นครอุ ด รน่ า อยู่ อ าศั ย ร่ ว มใจพั ฒ นา ศู น ย์ ก ารค้ า การลงทุ น
บริ ก ารด้ วยหลั ก ธรรมาภิบ าล สื บ สานวัฒ นธรรมน้ อมนาปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (179)
“มีส่วนร่วม รวมพลังสร้าง มหานครอุบลราชธานี”
เทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จากตัวอย่าง (176, 178) วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครราชสีม า ปรากฏประโยค เทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และวิสัยทัศน์เทศบาลนครอุดรธานี ปรากฏประโยค “นคร
อุดรน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน” จากตัวอย่างจะเห็นว่าทั้งสองเทศบาล ได้วาง
ทิศทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในที่นี้หมายถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของวิสัยทั ศน์ของเทศบาลเมื องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี เ นื้อหาที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล และมีความเหมือนกันมากที่สุด คือ “ความเป็นเมืองน่าอยู่” ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (180)
“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (181)
“ศิลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ตัวอย่างที่ (182)
“สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว”
เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จากตั ว อย่ า ง (180-182) จะพบว่ า วิ สั ย ทั ศ น์ เ ทศบาลระดั บ เทศบาลเมื อ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย ซึ่งการพัฒนา
เมืองน่าอยู่นั้นต้องพัฒ นาควบคู่กันไปหลายด้าน เพื่อให้ป ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี นอกจากนี้ใน
เทศบาลที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เช่น เทศบาลเมืองปากช่อง ก็มีการกาหนดภารกิจในการพัฒนา
ด้านการท่ อ งเที่ ยว ไว้ในวิสัยทั ศน์ เป็นการสะท้ อนว่ าการก าหนดวิสัยทั ศน์ เ ทศบาลนั้ น คานึง ถึ ง
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองหลายแห่ง ยังปรากฏเนื้อหา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านกายภาพลาดับต้น ๆ ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (183)
“พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มุ่งเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ฟื้นฟูองค์กรเครือข่าย
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ส่ ง เสริ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและวั ฒ นธรรม
ก้าวนาระบบการบริหารการเมือง”
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างที่ (184)
“เมื อ งน่ า อยู่ สาธารณู ป โภคครบครั น สื บ สานวั ฒ นธรรมไทย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล บริการโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา”
เทศบาลเมืองเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (185)
“โครงสร้ า งพื้ นฐานดี มี ก ารศึก ษาทั่ ว ถึง บริ ก ารพึ ง พอใจ อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีอาชีพเสริม”
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
จากตั วอย่า ง (169-171) จะพบว่าวิ สัยทั ศ น์เ ทศบาลระดับ เทศบาลเมื องในภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เทศบาลเมืองมุกดาหาร ใช้
ประโยค เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม หากมองในแง่ของการเป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งมีพรมแดน
ติดกั บ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว การเตรีย มโครงสร้า งพื้นฐานในที่ นี้อาจ
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หมายถึงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อประชาชนในเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเพื่อรองรับการค้า
ระหว่างประเทศก็เป็นได้ เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองเลย นอกจากจะ
เป็นการพัฒ นาเพื่ อรองรับ ประชาชนในเขตเทศบาลแล้ว จัง หวัดเลยยังถือได้ว่าเป็นเมื องแห่ง การ
ท่องเที่ยว เป็นไปได้ว่าการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ย่อมเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สาหรับ วิสัยทั ศน์เ ทศบาลระดับ ตาบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมี การกาหนด
วิสัยทัศน์ครอบคลุมภารกิจด้านต่าง ๆ ของเทศบาล เช่นเดียวกับเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่จะ
มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในแง่ของทรัพยากร ประเพณี ภูมิปัญญา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (186)
“เทศบาลต าบลเสนาคนิ ค มน่ า อยู่ เชิ ด ชู ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การศึกษา แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิล้าค่า ส่งเสริมประเพณีและวิถี
ประชา น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลเสนาคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (187)
“โนนสูง รักท้ อ งถิ่น พื้นดินเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ผ้า ทอมือ ใช้
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้ทักษะชีวิตดูแลสุขภาพ ภายใต้ความ
ร่วมมือเวทีประชาคม”
เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอขุนหาญ จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (188)
“แดนแห่งพรหมพิมาน ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้าน้าใจ น้าใสห้วย
กุดแดง เข้มแข็งชุมชน ปวงชนสุขสันต์”
เทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
จากตัวอย่าง (186-188) จะพบว่าวิสัยทั ศน์ เ ทศบาลระดับ เทศบาลตาบลในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะไม่พบการใช้
เนื้อหาลักษณะนี้ในวิสัยทัศน์เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เช่น วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลเสนางคนิคม
ที่ว่า “เทศบาลตาบลเสนางคนิคมน่าอยู่ เชิดชูส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิล้าค่า ” หรือ วิสัยทัศน์เ ทศบาลตาบลโนนสูง ที่ว่า “โนนสูงรักท้ องถิ่น พื้นดินเกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ” ตัวอย่างทั้งสองวิสัยทัศน์ มีเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะ คือ การเป็นพื้นที่ปลูกข้าว
หอมมะลิ (เทศบาลตาบลเสนางคนิคม) และ การเป็นแหล่งผลิตผ้าทอมือ (เทศบาลตาบลโนนสูง)
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในวิสัยทัศน์เทศบาลระดับตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
พบว่าเทศบาลนคร มีการสื่อเนื้อหาการพัฒนาเทศบาลในระดับภูมิภาค ขณะที่เทศบาลเมืองหลายแห่ง
มีทิศทางการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบเมืองน่าอยู่ และเทศบาลตาบลก็มีการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบ
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เมืองน่าอยู่เช่นกั น แต่จะมี ลักษณะของเนื้อหาที่เ ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทรัพยากรด้านธรรมชาติ
ทรัพยากรด้านประเพณีภูมิปัญญา ที่เป็นมรดกของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นรองรับ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นหลัก ขณะที่เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีการพัฒนาเพื่อ
รองรับการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค เช่น เทศบาลนครอุดรธานี และมุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าระดับประเทศ เช่น เทศบาลเมืองมุกดาหาร
3.4 เนื้อหาในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาแนกตามกลุ่มจังหวัด
เมื่ อพิ จ ารณาเนื้อ หาวิสัยทั ศน์ โดยจ าแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 พบว่าวิสัยทั ศน์กลุ่มจัง หวัดมี ลัก ษณะเฉพาะของแต่ล ะกลุ่ม
จังหวัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย
บึงกาฬ หนองบัวลาภู ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้
“ศูนย์ก ลางการลงทุ นด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
บริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว ของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงและประชาคม
อาเซียน”
สานักงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีวิสัยทัศน์ของเทศบาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หลายแห่งที่มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดฯ ดังกล่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (189)
“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน
บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (190)
“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา ส่ งเสริมการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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ตัวอย่างที่ (191)
“เทศบาลเมืองเลยน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล บริการโปร่งใส ร่วมใจ
พัฒนา”
เทศบาลเมืองเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ตัวอย่าง (192)
“ก้าวนาเศรษฐกิจ คมนาคมสะดวก ชุมชนน่าอยู่ วัฒนธรรมล้าค่า
พัฒนาการศึกษา และการท่องเที่ยว สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส”
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
จากตัวอย่าง (189-192) จะเห็นว่ามีการปรากฏร่วมกั นของคาที่ มีความหมายเกี่ยวข้องกับว่า
“เศรษฐกิจ” และ “การค้าการลงทุน” เนื่องจากกลุ่มจังหวัดดังกล่าว มีการค้าชายแดนที่เป็นตลาด
สาคัญของประเทศ ดังนั้นการกาหนดวิสัยทัศน์เทศบาลจึงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางด้านเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ เทศบาลนครอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม สกลนคร
มุกดาหาร ได้กาหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้
“เกษตรกรรมนาการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยวสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและจีนตอนใต้”
สานักงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
จากวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จะเห็นว่ายังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
และเน้ น ไปในทิ ศ ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาลในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (193)
“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้”
เทศบาลตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ตัวอย่างที่ (194)
“เมืองท่าอุเทนสะอาดน่าอยู่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยืดเหนี่ยววัฒนธรรม
ไทญ้อ สานก่อเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกีฬาขับเคลื่อน
การศึกษา ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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จากตัวอย่าง (193-194) จะเห็นว่ามีการปรากฏร่วมกันของคา “ประตูเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งเป็น
ความได้เปรียบทางภูมิ ศาสตร์ของจังหวัดการค้าชายแดน อย่างเช่น จังหวัดนครพนม ประกอบกั บ
บริบทของสังคมในภูมิภาคอาเซียนกาลังให้ความสาคัญกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
ข้อมูลจากสานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระบุว่า
วิสัยทัศน์กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ
“ประตูอีสาน สูส่ ากล”
สานักงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ความเป็น “สากล” ในวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงน่าจะหมายความถึงประเทศในภูมิภาค
อาเซียน วิสัยทัศน์เทศบาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีหลายแห่งมี คาที่สื่อ
ความหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเซียน ตามวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (195)
“เทศบาลตาบลคอนสาร สร้างคน สร้างชุมชน สร้างงาน สืบสาน
ประเพณี ยึดภาคีมีส่วนร่วม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เทศบาลตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่าง (196)
“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พร้อมพรักสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลห้วยยาง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่าง (197)
“เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี
สังคมดี มีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
เทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวอย่างที่ (198)
“ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้า ลาน้าธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม
ชั้นนาสนามซีเกมส์”
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

64
ตัวอย่างที่ (199)
“ชุมชนน่าอยู่ อู่ข้าวอินทรีย์ ประเพณีรงุ่ เรือง เฟื่องฟูรายได้ ไร้ปัญหา
มลพิษ”
เทศบาลตาบลไทรโยง – ไชยวาล อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จากตัวอย่างจะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของเทศบาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มี
การใช้ ค าที่ สื่ อ ความหมายเกี่ ย วกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการค้ า และการเป็ น ประตู สู่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเช่นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งใช้คาว่า “ประตูสู่อีสาน” ขึ้นต้นประโยค สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับบทบาทความเป็น
เมืองแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครราชสีมา และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 1 อย่าง
จังหวัดชัยภูมิ ก็มีรอยต่อกับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีรอยต่อติดกับจังหวัดสระแก้ว
ของภาคตะวันออก นอกจากนี้ วิสัยทั ศน์เทศบาลตาบลไทรโยง – ไชยวาล อาเภอครบุรี จัง หวัด
นครราชสีมา ยังมีข้อความ “เฟื่องฟูรายได้” สะท้อนให้เห็นนโยบายในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นสาคัญ ซึ่งการเป็นประตูสอู่ ีสานนั้น ย่อมเป็นเมืองที่มีความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจตามมาเนื่องจาก
เป็นเมืองหน้าด่านของภูมิภาค ทาให้มีการติดต่อค้าขายระดับจังหวัดนั่นเอง
สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัดได้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร มีทาเลตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน”
(แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.
2557-2560) : 18)
เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ของเทศบาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จะมีคาที่
ปรากฏร่วมกันที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการเป็นพื้นที่แหล่งเกษตรกรรม และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้ แก่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (200)
“ข้าวหอมมะลิเลิศล้า ก้าวนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ก่อเกิด
วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

65
ตัวอย่างที่ (201)
“เทศบาลตาบลห้วยเป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิตข้าว
พันธุ์ดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลห้วย อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
จากตัวอย่างจะเห็นว่าเทศบาลกลุ่ม จัง หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง 2
และนาเอาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมละลิ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดี ที่ได้รับการยอมรับจากทั่ว
โลก เป็นการสะท้อ นให้เห็นถึงอุดมการณ์เมืองน่าอยู่ ในแง่ของการส่งเสริมภาคการเกษตร ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
จะเห็นว่าเนื้อหาวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจาแนกตามกลุ่มจังหวัด แต่ละ
พื้นที่ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ วิสั ยทั ศน์ข องกลุ่ ม จัง หวั ดนั้ น ๆ และเนื้อ หาในภาพรวมมั ก ใช้ คาที่ สื่ อ
ความหมายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การส่ ง เสริ ม การเกษตร ซึ่ง ล้ว นมี
ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจครัวเรือนและการสร้างรายได้แก่ชุมชน
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บทที่ 4
อุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาข้อความวิสัยทัศน์เทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการศึกษากลวิธี
ทางภาษาที่ปรากฏในข้อความวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 จังหวัด แบ่งเป็น
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือ ง และเทศบาลนคร พบว่ากลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่อถึง อุดมการณ์ จาก
การศึกษาพบว่า แบ่งอุดมการณ์ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
4.1 อุดมการณ์เมืองน่าอยู่ (Healthy City ideology)
4.2 อุดมการณ์ความพอเพียง (Self-Sufficiency of Economy ideology)
4.3 อุดมการณ์สมาชิกอันพึงประสงค์ (The ideology regarding disdesirable people)
4.4 อุดมการณ์การศึกษา (Eeducation ideology)
อุดมการณ์ที่พบในข้อความวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใช้กลวิธีทางภาษา
ในการสื่ออุดมการณ์ ได้แก่ กลวิธีทางศัพท์ ได้แก่ การใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน การใช้คากิริยาที่มัก
ปรากฏร่วมกัน กลวิธีทางวาทศิลป์ ได้แก่ การใช้คาขวัญ (slogans) การใช้มูลบท (presuppositions)
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
4.1 อุดมการณ์เมืองน่าอยู่ (Healthy City ideology)
จากการศึกษาพบว่าในวิสัยทัศน์ของเทศบาล มีการใช้คาที่สื่อความหมาย หรืออ้างถึงเรื่อง “เมือง
น่า อยู่ ” ทั้ ง ที่ เ ป็ น การกล่ าวถึ ง โดยตรง และกล่ า วถึ ง ความหมายโดยอ้ อ ม ตามความหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งครอบคลุมการพัฒ นาเมืองน่าอยู่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ด้าน
กายภาพ (โครงสร้างพื้นฐาน) ตลอดจนด้านการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
พิจ ารณาคาที่ป รากฏร่วมกัน และคากิ ริยาที่มั ก ปรากฏร่วมกั น ชี้ให้เ ห็นว่าเทศบาลมุ่ ง พัฒ นา
เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้บ้านเมือง มีเศรษฐกิจดี
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนิยามเมืองน่าอยู่ ของ
อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558)
ความเป็นเมืองน่าอยู่ สามารถสื่อสารให้เห็นถึงผลลัพธ์ หรือรูปธรรมที่จับต้องได้ เช่น เศรษฐกิจดี
ตัวชี้วัด คือ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับเรือนผ่านอาชีพต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (202)
“โนนสมบูรณ์น่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้ มุ่งสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี”
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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ตัวอย่างที่ (203)
“อาจสามารถเมื อ งน่ า อยู่ เชิ ด ชู คุณ ธรรม งามล้้ า วั ฒ นธรรม
ประเพณี”
เทศบาลตาบลอาจสามารถ อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (204)
“เทศบาลต้ า บลท่ า สี ด าน่ า อยู่ มุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมน้าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพีย ง พัฒนาอย่า ง
โปร่งใส จิตใจมีคุณธรรม”
เทศบาลตาบลท่าสีดา อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (205)
“ต้า บลเมื อ งไพรน่า อยู่ คู่ เ ศรษฐกิจ พอเพี ย ง แหล่ง น้้ า สมบู ร ณ์
ชุมชนอบอุ่น ประชาชนมีสุขภาวะ ร่วมพัฒนาอย่างโปร่งใส ภายใต้
ธรรมาภิบาล”
เทศบาลตาบลเมืองไพร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างที่ (206)
“ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่คุณธรรม น้า การศึกษา พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลร่องจิก อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (207)
“เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลเมืองวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (208)
“ภูกระดึงเมืองน่าอยู่ มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลภูกระดึง อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (209)
“พัฒนาตาบลธาตุ แก้ไขปัญหาประชา มี คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณี
วัฒนธรรมเป็นเลิศ เกิดสามัคคีให้บริการชุมชน”
เทศบาลตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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ตัวอย่าง (202-209) จะพบว่าวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อความที่สื่อ
อุดมการณ์เมืองน่าอยู่ เช่น ตัวอย่าง (175) “โนนสมบูรณ์น่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
ความรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” (เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) ล้วน
ประกอบสร้างด้วยข้อความที่สื่อความหมายถึงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจชุมชน
ที่เข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวอย่างที่ (210)
“เมืองน่าอยู่เชิดชูธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม น้าพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล”
เทศบาลเมืองบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (211)
“เมื อ งน่ า อยู่ ผู้ คนน่ า รั ก พิทั ก ษ์ ธ รรมชาติ พั ฒนาการลงทุ น
สนับสนุนการท่องเที่ยว”
เทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (212)
“สร้า งเมื องกุดจั บให้น่า อยู่ ควบคู่การศึกษา วั ฒนธรรมน้า หน้ า
พัฒนาสุขภาพ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลกุดจับ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (213)
“พัฒ นาบ้ า นเมื องน่ า อยู่ เชิ ด ชู คุณ ธรรม ล้้า เลิศแหล่ ง เรี ย นรู้
คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เทศบาลตาบลจาปี อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่างที่ (214)
“เมืองน่าอยู่ เมื องสุข ภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเอง
ได้”
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
จากตัวอย่าง (210) จะเห็นว่าวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี คือ
“เมืองน่าอยู่เชิดชูธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม นาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล”
ปรากฏคาที่ เ กี่ยวข้อ งกับ การส่งเสริม เศรษฐกิ จ คือ เศรษฐกิจก้า วไกล มุ่ง ให้เ กิ ดการพัฒ นาด้าน
เศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า นาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีกินดีเนื่องจากมีเศรษฐกิจ
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ที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งประชาชนมีรายได้
เพียงพอในการดารงชีวิต ย่อมเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบของความเป็นเมืองน่าอยู่ด้านเศรษฐกิจ
ตัวอย่าง (211-214) มีคาที่สื่อความหมายถึงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ทั้งสิ้น
4.2 อุดมการณ์ความพอเพียง (Self-Sufficiency of Economy ideology)
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 จากการศึกษาพบว่าในวิสัยทัศน์ของเทศบาล มีการใช้คาที่สื่อความหมาย หรืออ้างถึงเรื่อง
“เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งที่เป็นการกล่าวถึงโดยตรงซึ่งการใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน สื่อความหมายถึง
เศรษฐกิจพอเพียง หรืออุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดความคิดที่สื่อว่าการพัฒนาบ้านเมืองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดความมั่นคง และเกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ จากการที่
ภาคครัวเรือน ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในแง่ของภาคการเกษตร ตลอดจนองค์ประกอบของ
ความพอเพียง ได้แก่ ความพอดี การประมาณตน การมีภูมิคุ้มกั น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
นับตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จแห่งชาติ ฉบับ ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นต้นมา อุดมการณ์
เศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกผลิตซ้า ผ่านวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาหน้าที่
เป็นเข็มทิศในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นภาพในอนาคตที่เทศบาลกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น
และที่สาคัญเป็นอุดมการณ์ที่มีการยอมรับอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาที่มีความหมายเชื่อมโยงถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” “ความพอเพียง” “ความ
พออยู่พอกิน” “พอประมาณ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (215)
“ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งข้าวพันธุ์ดี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์
เรียนรู้อาชีพ พิชิตยาเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (216)
“ประเพณีวั ฒ นธรรมล้าค่า การศึ ก ษาก้ า วไกล สุขภาพปลอดภั ย
ห่างไกลยาเสพติด น้อมน้าชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่
เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลนายม อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
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ตัวอย่างที่ (217)
“บริหารงานโปร่งใส ไร้สิ่งเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา
คุณธรรมนาหน้า การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”
เทศบาลตาบลนาดอก อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
จากตัวอย่าง (215-217) จะพบว่ามีคาที่มีความหมายเชื่อมโยงถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” “ความ
พอเพียง” เช่น ตัวอย่าง (215) “ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งข้าวพันธุ์ดี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ เป็นศูนย์
เรียนรู้อาชีพ พิ ชิตยาเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพีย ง” (เทศบาลตาบลไก่ คา อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ) มีกลุ่มคาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสื่อ
ถึงอุดมการณ์ความพอเพียง
ตัวอย่างที่ (218)
“เทศบาลตาบลห้วยเป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิตข้าว
พันธุ์ดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
เทศบาลตาบลห้วย อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวอย่างที่ (219)
“น่าโป่งน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
เทศบาลตาบลนาโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ตัวอย่างที่ (220)
"เมื อ งน่ าอยู่ สร้า งความรู้คู่ คุ ณธรรม น้ อมน้ า เศรษฐกิ จพอเพี ย ง
รับฟังเสียงประชาชน"
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ตัวอย่างที่ (221)
“กุสุมาลย์เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ประเพณีวัฒนธรรม นาประชาพัฒนาสู่อาเซียน”
เทศบาลตาบลกุสุมาลย์ อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
จากตัวอย่าง (218-221) จะพบว่าวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาที่
มีความหมายเชื่อมโยงถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” “ความพอเพียง” เช่น “สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
(วิสัยทั ศน์เ ทศบาลตาบลห้วย อ าเภอปทุ มราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ ) “พร้อมน้า เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน” (เทศบาลตาบลนาดอก อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย) ให้ความหมายถึงการส่งเสริม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมควรนาไปปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่ควรผลักดัน

71
ให้เกิดขึ้นในสังคมในอนาคต กล่าวคือ เทศบาลจะให้การส่งเสริมประชาชนให้กลายเป็นผู้ที่ดาเนินชีวิต
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนามาซึ่งความสุขของผู้คน
4.3 อุดมการณ์การเป็นสมาชิกอันพึงประสงค์ของสังคม (The ideology regarding
disdesirable people)
จากการศึกษาข้อความวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบอุดมการณ์ที่
เป็นชุดความคิดเกี่ ยวกับสมาชิกอั นพึงประสงค์ ซึ่ง ในที่ นี้ แบ่ง เป็นชุดความคิดย่อย 2 ชุด ได้แก่ 1)
อุดมการณ์ ของประชาชนทั่วไปอันพึงประสงค์ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลนั้น ๆ เช่น ประชาชนที่พึงประสงค์ในเทศบาล จะต้องมี “การศึกษาดี” “การศึกษาเป็นเลิศ”
หรือต้องเป็นผู้ที่มี “สุขภาพดี” มีสุขภาพแข็งแรง เป็น “ผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ” 2) อุดมการณ์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้บริหารเทศบาล อันประกอบด้วยฝ่ายการเมือง ซึ่งมี
นายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูง สุด และฝ่ายข้าราชการ ซึ่ง มีป ลัดเทศบาลเป็นผู้บ ริหาร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ เทศบาล ทุก ตาแหน่งงาน คุณสมบัติอันพึง ประสงค์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ได้แก่ ให้บริการรวดเร็ว มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใส
4.3.1 อุดมการณ์ของประชาชนทั่วไปอันพึงประสงค์ คือคุณสมบัติในอุดมคติของสมาชิกใน
สังคมที่จะต้องมี หรือเทศบาลจะต้องส่งเสริมพัฒนา ประชาชนที่อยู่ในความดูแลให้มีคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ เช่น เป็นคนมีการศึกษา เป็นคนมีรายได้ที่ดี เป็นคนที่มีสุขภาพดี เป็นต้น
ตัวอย่างที่ (222)
“พัฒนาคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งพัฒนาแหล่งน้า น้าการศึกษา
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่”
เทศบาลตาบลห้วยหลัว อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ตัวอย่างที่ (223)
“แจระแมเมือ งแห่ง การพัฒ นา คุณภาพชีวิตสัง คมดี สิ่ง แวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ”
เทศบาลตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จากตั ว อย่ า ง (223) จะเห็ น ว่ า เทศบาลต าบลห้ ว ยหลั ว ใช้ ค าว่ า “น้ า การศึ ก ษา”
เช่นเดียวกับ วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีข้อความดังนี้ ปรากฏ
คาว่า “การศึกษามีมาตรฐาน” ตัวอย่างทั้งสอง ชี้ให้เห็นว่าเทศบาลให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การศึกษาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ และสามารถเข้าถึงบริการด้านการศึก ษา ซึ่งเป็น
บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐฯ จัดให้แก่ป ระชาชน การเป็นคนมีก ารศึกษา จึงเป็นคุณสมบัติของการเป็น
ประชาชนทั่วไปอันพึงประสงค์ หรือเป็นประชาชนที่มีคุณสมบัติที่ดีอันพึงประสงค์นั่นเอง
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ตัวอย่างที่ (224)
“ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่ ผู้คนมีความรู้คู่คุณและจริยธรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริ
แบบพอเพี ย ง ผู้ นาเก่ ง องค์ ก รดี มี อ าชี พที่ ห ลากหลายเน้ น ขยาย
ส่ง เสริ ม การศึก ษาคู่ ชี วิต มุ่ง พิ ชิ ต ปั ญหายาเสพติ ดและเยาวชน
ทาตาบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง”
เทศบาลตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตัวอย่าง (224) เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภาวี จังหวัดอุดรธานี
จะเห็นว่าในตัวบทปรากฏความคิดเกี่ ยวกับ สมาชิกอันพึงประสงค์ของสังคม ผ่านข้อความ “ผู้คนมี
ความรู้คู่คุณและจริยธรรม” กล่าวคือคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสมาชิกในสังคมทั่วไป คือ การเป็น
ผู้ที่มีความ มีคุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ยังปรากฏข้อความที่สื่อความหมายว่าสมาชิกอันพึง
ประสงค์ของสังคม จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีข้อความ “มุ่งพิชิตปัญหา
ยาเสพติดและเยาวชน” คือการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น หรือเยาวชน ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม
กล่าวคือ เมื่อเทศบาลแก้ปัญหายาเสพติดในเทศบาลได้ สมาชิกในสังคม คือ เยาวชน ก็จะไม่ต้องยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เพราะในเขตเทศบาลไม่มีปัญหานี้ นาไปสู่การเป็นสมาชิกอันพึงประสงค์ของสังคม
4.3.2 อุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้บริหารเทศบาล อาทิ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการประชาชน เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติตามวิสัยทั ศน์ ให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่ง
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสมาชิกเฉพาะกลุ่ม ดังกล่าว ได้แก่ ให้บริการรวดเร็ว มีธรรมาภิบาล
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (225)
“รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส”
เทศบาลตาบลนาหนาด อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตัวอย่าง (225) เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลนาหนาด อาเภอธาตุพนม จัง หวัด
นครพนม ประกอบสร้างจากหน่วยคา “รวดเร็ว” สื่อถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ส่วนคาว่า “ซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส” ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตัวอย่างที่ (226)
“สร้างภูมิ ทัศน์ พัฒ นามี ส่วนร่วม ผดุงความเป็นธรรม นาโพธิ์ไทร
ก้าวหน้า มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
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ตัวอย่างที่ (227)
“เทศบาลตาบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค
สาธารณู ป การ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ พร้อม สภาพแวดล้อมที่
สวยงามสะอาดร่มรื่น เศรษฐกิจมั่ นคง ชุม ชนเข้มแข็ง ประชาชน มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับบริการที่ดี
มีประสิทธิภาพ”
เทศบาลตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
ตัวอย่างที่ (228)
"เทศบาลโนนสุวรรณ ยึ ดมั่นธรรมาภิบาล บริการชุ มชน คนมี
คุณภาพชีวิต"
เทศบาลตาบลโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรี ัมย์
จากตัวอย่าง (226-228) จะเห็นว่าในวิสัยทัศน์เทศบาล มีข้อความที่ สื่อความหมายถึง
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันพึงประสงค์ คือ กลุ่มผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาล
ที่มีหน้าที่ ในการบริหารเทศบาลตามกฎหมาย โดยคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
เกี่ ยวกั บ “ความสื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส” ที่
ปรากฏในวิสัยทัศน์เทศบาลส่วนใหญ่ เช่น ตัวอย่าง (227) “เทศบาลโนนสุวรรณ ยึดมั่นธรรมาภิบาล
บริการชุมชน คนมีคุณภาพชีวิต" (เทศบาลตาบลโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์)
(ตัวอย่าง 228) การมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ “การให้บริการที่ดี” ทา
ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี วิสัยทัศน์เทศบาลดังกล่าวนี้ล้วนชี้ให้เห็นถึงอุดมการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันพึงประสงค์ที่แฝงอยู่ในวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4 อุดมการณ์การศึกษา (Education ideology)
จากการศึกษาข้อความวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบอุดมการณ์ที่
เป็นชุดความคิดเกี่ยวกับการศึกษาปรากฏในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ (229)
“ชุม ชนเข้ม แข็ง แหล่ง วัฒ นธรรมล้าค่า การศึกษาก้า วไกล สัง คม
ภายในน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
เทศบาลตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างที่ (230)
“เทศบาลตาบลนาจานสนับสนุนการศึกษาเป็นเลิศ สามัคคีสงบสุข
ศูนย์กลางการกีฬา สินค้าเกษตร และวัฒนธรรม”
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เทศบาลตาบลนาจาน อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างที่ (231)
“ส่ง เสริมการเกษตรครบวงจร อนุรัก ษ์ประเพณีวัฒนธรรม พัฒนา
อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษา เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ยั่งยืน”
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตัวอย่างที่ (232)
“เศรษฐกิ จ มั่ นคง ชุม ชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒ นธรรม เลิศล้้า การศึกษา
รักษาสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตาบลหนองเลิง อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ตัวอย่างที่ (233)
“ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ชี วิ ต ยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
จากตัวอย่าง (229-233) จะเห็นว่าในวิสัยทัศน์เทศบาล ปรากฏคาว่า “การศึกษา” ซึ่งเป็นหน้าที่
ของเทศบาลที่ จ ะต้อ งจัดการศึก ษาแก่ ป ระชาชนในท้ องถิ่น เช่น การศึก ษาก้ าวไกล สนับ สนุ น
การศึกษา มุ่งเน้นการศึกษา เลิศล้าการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา เพื่อเป็นการเน้นย้าให้ประชาชนผู้รับ
สารทราบถึง การให้ ความส าคัญเกี่ยวกั บการพัฒ นาด้านการศึก ษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาคน อันจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษากลวิธีทางภาษาที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ตัวบทวิสัยทัศน์ของเทศบาลในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกลวิธีทางภาษา แบ่งเป็น 3 กลวิธี หลัก และ พบ 4 กลวิธีย่อย ตามที่
จันทิมา อังคพนิชกิจ (2557) จัดประเภทกลวิธีทางภาษาไว้ ดังนี้
(1) การเลือ กใช้คาศัพท์ ได้แก่ (1.1) การใช้คาที่มัก ปรากฏร่วมกั น (1.2) การใช้คากิริยาที่มั ก
ปรากฏร่วมกัน (2) การเลือกใช้ประเภทของข้อความ หรือ กลวิธีทางวาทศิลป์ ได้แก่ (2.1) คาขวัญ
(Slogans) และ (3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม (Discourse–Pragmatic Strategies )
ได้แก่ 3.1) การใช้มูลบท (presuppositions)
กลวิธีทางภาษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการสือ่ อุดมการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปรากฏซ้าของ
ชุดคา จากการศึกษาพบอุดมการณ์ที่มีการสื่อสารในวิสั ยทัศน์ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบอุดมการณ์ที่ ถ่ายทอดผ่านตัวบทวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยอุดมการณ์หลัก 3 ชุด คือ อุดมการณ์
เมืองน่าอยู่ อุดมการณ์ความพอเพียง และอุดมการณ์สมาชิกอันพึงประสงค์
อุดมการณ์เมืองน่าอยู่ เป็นชุดความคิดที่สื่อว่า บ้านเมืองที่น่าอยู่คือภาพในอนาคตที่ผู้คนต้องการ
โดยแบ่ง ออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามคานิยามแนวคิดเมื องน่าอยู่ของ ไชยยันตร์ กัม ปนาทแสนยากร
(2538: 1) ที่ให้ความหมายของเมืองน่าอยู่ว่า เป็นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้ง
กายภาพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง และอาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) อธิบายว่าวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่
ตาบลปากน้าประแส คือความฝันในอนาคตที่เป็นจริงได้ในทัศนคติของประชาชน ซึ่งวิสัยทัศน์แบ่งเป็น
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านสังคมและความปลอดภัย และด้าน
การบริหารจัดการ ซึ่งเน้นความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การทายุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามกรอบภารกิจของเทศบาล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25402544) ที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”
อุดมการณ์ความพอเพีย ง เป็นชุดความคิดที่ มีก ารปรากฏซ้าในวิสัยทั ศน์ของเทศบาลจาก
การศึ ก ษาตัวบทวิสัย ทั ศน์ เ ทศบาล พบวิ สัยทั ศน์ที่ มี ก ารปรากฏของคาที่ สื่อ ความหมายเกี่ ยวกั บ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะห์บริบททางด้านสังคม พบว่าตัวบทวิสัยทัศน์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงน้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวทาง
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อุดมการณ์การเป็นสมาชิกอันพึงประสงค์ อุดมการณ์ที่เป็นชุดความคิดเกี่ยวกับสมาชิกอันพึง
ประสงค์ ซึ่งในที่นี้ แบ่งเป็นชุดความคิดย่อย 2 ชุด ได้แก่ 1) อุดมการณ์ของประชาชนทั่วไปอันพึง
ประสงค์ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนั้น ๆ เช่น ประชาชนที่พึงประสงค์
ในเทศบาล จะต้องมี “การศึกษาดี” “การศึกษาเป็นเลิศ” หรือต้องเป็นผู้ที่มี “สุขภาพดี” มีสุขภาพ
แข็งแรง เป็น “ผู้ที่ไม่ ยุ่งเกี่ ยวกั บยาเสพติด ” 2) อุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันพึ งประสงค์
หมายถึง ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับ ที่จะต้องทางานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีหลัก
ธรรมาภิบาล
อุดมการณ์การศึกษา ในวิสัยทัศน์เทศบาล ปรากฏคาว่า “การศึกษา” ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ที่จะต้องจัดการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การศึกษาก้าวไกล สนับสนุนการศึกษา มุ่งเน้น
การศึกษา เลิศล้าการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา ซึ่งการใช้ภาษาที่ปรากฏร่วมกับคาว่า “การศึกษา”
มักเป็นกลุ่มคาที่สื่อถึงการพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การศึกษาก้าวไกล เลิศล้าการศึกษา เป็นต้น
ผลจากการศึกษาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ากลวิธีทางภาษาที่พบในวิสัยทัศน์เทศบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็น
อุดมการณ์เมืองน่าอยู่ และอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับบริบทของเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลการศึก ษากลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพบว่า มีการใช้กลวิธีทางภาษาในวิสัยทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลวิธี
หลักได้แก่ แบ่งเป็น 3 กลวิธี หลัก และ พบ 4 กลวิธีย่อย ตามที่ จันทิ มา อัง คพนิชกิ จ (2557 ) จัด
ประเภทกลวิธีทางภาษาไว้ ดังนี้
(1) การเลือกใช้คาศัพท์
(1.1) การใช้คาที่มักปรากฏร่วมกัน เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เช่น เมืองน่าอยู่ สังคมน่าอยู่ เมือง
น่าอยู่ น่าอาศัย และคาที่ปรากฏร่วมกันสื่อความหมายถึง เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความพอเพีย ง
เศรษฐกิจพอเพียง
(1.2) การใช้คากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เช่น พัฒนาเมืองน่าอยู่ เป็นเมือง
น่าอยู่ สร้างเมืองน่าอยู่ และคากิริยาที่มักปรากฏร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง น้าพาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) การเลือกใช้ประเภทของข้อความ หรือ กลวิธีทางวาทศิลป์
(2.1) คาขวัญ (Slogans) จากการวิ เ คราะห์วิ สัยทั ศน์เ ทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ส่วนมากจะมีลักษณะการใช้ภาษาในรูปแบบ คาขวัญ มีสัมผัสสระ สัมผัสอักษร คล้ายกับการศึกษาของ
พรทิพา เกษมสุวรรณ (2548) ศึกษาการวิเคราะห์คาขวัญโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่ามี
การการใช้คาสัมผัสอักษร และสัมผัสสระ ในภาษาคาขวัญโฆษณาในสื่อโทรทัศน์
(3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม (Discourse–Pragmatic Strategies)
(3.1) การใช้มูลบท (presuppositions) ในวิสัยทัศน์เทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กล่าวถึงการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึง สภาพปัญหาทางสังคม เช่น
ปัญหายาเสพติด จากการศึกษาพบการใช้มูลบทอ้างถึงสิ่งที่มีอยู่
ในส่วนของการศึกษาอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษา
พบว่าอุดมการณ์เมืองน่าอยู่ หรืออุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ต่างเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ
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ผ่านกลวิธีทางภาษา ที่มีการผลิตซ้า ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 และมีการผลิต
ซ้าคา “เศรษฐกิจพอเพียง”
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการศึก ษาอุ ดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การ
กาหนดวิสัยทั ศน์เทศบาล พบการสื่อสารถึงอุดมการณ์ความเป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุด ปรากฏในรูป
ภาษาที่กล่าวถึง “เมืองน่าอยู่” โดยตรง และคุณสมบัติของการเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีการสร้าง ผลิตซ้า
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ความเชื่อสาคัญในสังคมไทยว่า การพัฒนาบ้านเมืองให้น่ าอยู่จะทาให้ผู้คนที่
อยู่อาศัยมี ความพึ ง พอใจและมี ความสุข สอดคล้องกั บ แนวคิดเรื่องเมื องน่าอยู่ของลือชา วนรัตน์
(2543) โดยความสุข ของประชาชนเกิ ด การจากที่ เ ทศบาลพัฒ นาทางด้า นโครงสร้ างพื้น ฐาน มี
สาธารณูปโภคครบครัน มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพในภาค
การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพ อย่างไรก็ตามแม้จะมี
การส่ง เสริม ความเข้ม แข็ง ภายในชุม ชน หนุนเสริม เรื่องการพัฒ นาด้า นการเกษตร แต่สัง คมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงต้องพึ่งพิงตลาดภายนอก สอดคล้องกับการศึกษาของสมศรี ชัยวณิชยา
(2548) ศึกษานโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย ระหว่าง พ.ศ.2494-2519
ซึ่งพบว่ากลไกและนโยบายการพัฒนาในช่วงดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมสู่ระบบ
การค้าแบบทุนนิยม
จากการศึ ก ษายั ง พบกว่ า การพั ฒ นาเทศบาลให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สื่ อ สารอุ ดมการณ์ความเป็นเมื องน่าอยู่ ตามองค์ป ระกอบที่ ส อดคล้องกั บ
ความหมายเมืองน่าอยู่ของ ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (2538: 1) ให้ความหมายของเมืองน่าอยู่ว่า
เป็นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทั้งกายภาพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
ขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
การศึก ษายัง พบอุ ดมการณ์ อุ ดมการณ์ การเป็ นสมาชิกอันพึง ประสงค์ สอดคล้องกับ งานของ
ชนกพร พัวพัฒ นกุล (2556) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ อุดมการณ์ในวาทกรรมการ
พยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ พบว่าในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตามี
การกล่าวถึง อุดมการณ์ก ารเป็นสมาชิกอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยความคิดย่อย เช่น การจัดกลุ่ม
สมาชิกในสังคม เพื่อบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในสังคม ความสัมพันธ์ สถานภาพ คุณสมบัติ
ของสมาชิกทั่วไป และคุณสมบัติของสมาชิกเฉพาะกลุ่ม จากการศึกษาวิสัยทัศน์เทศบาล พบการจัด
กลุ่มสมาชิกอันพึงประสงค์ของสังคม ชุดความคิดย่อย คือคุณสมบัติของสมาชิกทั่วไป ในการศึกษานี้ใช้
คาว่า อุดมการณ์ของประชาชนทั่วไปอันพึงประสงค์ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของเทศบาล ซึ่งต้องมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และคุณสมบัติของสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ ค าว่ า อุ ด มการณ์ ข องประชาชนทั่ ว ไปอั น พึ ง ประสงค์ ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ ค าว่ า
อุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับ
ที่จะต้องทางานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล จะเห็นว่าแม้แต่อุดมการณ์การเป็นสมาชิก
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อันพึงประสงค์ ที่สื่อสารผ่านวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ยังคงมีลักษณะของการ
พัฒนาเทศบาลให้มี ความเจริญมี ความน่าอยู่น่าอาศัย ผู้คนมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีก ารศึกษา เทศบาล
บริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กล่าวได้ว่า วิสัยทั ศน์ของเทศบาลสะท้ อนอุดมการณ์ก ารเมื องน่า อยู่ ที่ ต้องมี ก ารพั ฒ นาให้
ประชาชนมีงานทา มีรายได้ มีสภาพแวดล้อมดี เป็นสูตรสาเร็จของการพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่า
บ้านเมืองน่าอยู่ จะนาพามาซึ่งความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าเทศบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้จะแบ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนบน ตอนล่าง แต่ก็มีการเลือกใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ที่มีความคล้ายคลึงกัน และสื่อ
อุดมการณ์ไปในทิ ศทางเดียวกั น คือ อุดมการณ์เ มืองน่าอยู่ และอุดมการณ์เ ศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ง
สื่อสารด้วยกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏซ้า เช่น เศรษฐกิจพอเพียง เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนางานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นข้อมูล ในการกาหนดวิสัยทัศน์
องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต ตลอดจนพื้นที่อื่น
ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ข้อความวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ในห้วงเวลาของการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8- ฉบับที่ 12 ได้
อีกด้วย อันจะทาให้เห็นพลวัตรในการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ ง นี้ก ารศึก ษาภาษากั บ อุ ดมการณ์ในวิสัยทั ศน์ ของเทศบาลภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ เป็ น
การศึกษาภาษาระดับข้อความ ซึ่งเน้นศึกษาข้อความ “วิสัยทัศน์” เพียงอย่างเดียว โดยศึกษาภายใต้
กรอบวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ยังมีข้อความ “พันธกิจ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของเทศบาลที่
รองรับกับ “วิสัยทัศน์” ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาเทศบาล ส่วนกรอบ “พันธกิจ” ก็ยังมีรูป
ภาษาที่มีความน่าสนใจ เป็นรูปภาษาที่มีความเป็นรูปธรรม กล่าวคือเป็นแนวทางที่นาไปปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาเทศบาลนั้น ๆ ซึ่งสามารถนากรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือกรอบแนวคิดด้าน
ภาษาศาสตร์อื่น ๆ ได้ เช่น แนวคิดด้านวัจกรรม แนวคิดด้านวากยสัมพันธ์ เป็นต้น
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลโพนทอง
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลเหนือ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลกลางหมื่น
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลขมิ้น
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลเชียงเครือ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาจารย์
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลไผ่
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลภูปอ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลหลุบ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลห้วยเม็ก
อาเภอห้วยเม็ก
เทศบาลตาบลคาเหมือดแก้ว
อาเภอห้วยเม็ก

วิสัยทัศน์
กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน ปราชญ์ชาวบ้านนาพา พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มพูนข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรมล้าค่า การศึกษาก้าวไกล สังคมภายใน
น่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
มุ่งให้เด่นเป็นตานาน คนกล่าวขานแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนร่วมเป็น
หนึ่งเดียว กลมเกลียวเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยัง่ ยืน
ตาบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลน่าอยู่ ก้าวสู่แหล่งเรียนรู้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดมลพิษ
ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข่าวสาร
เทศบาลตาบลไผ่ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี มีสาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง
เป็นตาบลน่าอยู่ เฟือ่ งฟูประเพณีและวัฒนธรรม นาเกษตรก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สังคมน่าอยู่ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ห้วยโพธิ์น่าอยู่ สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
เมืองเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริการ
ประทับใจ
ชุมชนเข้มแข็ง คุณธรรมเลิศล้า การศึกษาก้าวหน้า กลุ่มอาชีพยั่งยืน
ผืนป่าคู่แหล่งน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลคาใหญ่
อาเภอห้วยเม็ก
เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์
เทศบาลตาบลท่าลาดดงยาง
อาเภอห้วยเม็ก
เทศบาลตาบลคาม่วง
อาเภอคาม่วง
เทศบาลตาบลโพน
อาเภอคาม่วง
เทศบาลตาบลดงลิง
อาเภอกมลาไสย
เทศบาลตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย
เทศบาลตาบลหนองแปน
อาเภอกมลาไสย
เทศบาลตาบลสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ
เทศบาลตาบลแซงบาดาล
อาเภอสมเด็จ
เทศบาลตาบลผาเสวย
อาเภอสมเด็จ
เทศบาลตาบลลาห้วยหลัว
อาเภอสมเด็จ
เทศบาลตาบลมหาไชย
อาเภอสมเด็จ
เทศบาลเมืองบัวขาว
อาเภอกุฉินารายณ์

วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลคาใหญ่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ สังคมน่าอยู่
ส่งเสริมสวัสดิการ และทานุบารุงวัฒนธรรม
ดินแดนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ภูน้าจั้นแหล่งปลาโบราณ จักสาน
ทอผ้า ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานชุมชน พัฒนาตนพัฒนาระบบ
ให้บริการ
สร้างเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารงานยุคใหม่ ใส่ใจการศึกษา
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน พนักงานทุกคนเป็นเลิศด้านบริการ
เทศบาลโพนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม การเกษตรอุตสาหกรรม
นาพาการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลดงลิงน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ยึดหลักคุณธรรม
พร้อมตลาดกลาง ประสานแก้ไข ก้าวไกลการศึกษา
ประชาปลอดภัย มุ่งให้เยาวชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
ธัญญาเมืองเกษตร มีการเรียนรู้และน่าอยู่ยั่งยืน
เทศบาลตาบลหนองแปนเป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวแดนธรรม นาชุมชน
เข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์
สมเด็จเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ
มีคุณธรรม นาสู่การพัฒนา ประชามีสุข ทุกพื้นที่มีความเจริญ
และมีส่วนร่วม
พัฒนาตน พัฒนาคน มุ่งผลสาเร็จ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่ชุมชนน่าอยู่ตลอดไป
พัฒนาอย่างก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ปวงประชาสุขใจ ปลอดภัย
ชีวี
มหาไชยเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งเกษตรอุตสาหกรรม
งามเลิศล้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
เลื่องลือแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์ผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดี
บัวขาวพัฒนาทุกด้าน ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต เนรมิตให้เป็นเมืองน่าอยู่
ฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลจุมจัง
อาเภอกุฉินารายณ์
เทศบาลตาบลนาขาม
อาเภอกุฉินารายณ์
เทศบาลตาบลสระพังทอง
อาเภอเขาวง
เทศบาลตาบลสงเปลือย
อาเภอเขาวง
เทศบาลตาบลร่องคา
อาเภอร่องคา
เทศบาลตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน
เทศบาลตาบลนาคู
อาเภอนาคู
เทศบาลตาบลภูแล่นช้าง
อาเภอนาคู
เทศบาลตาบลยางตลาด
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลเขาพระนอน
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลอิตื้อ
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลโคกศรี
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลบัวบาน
อาเภอยางตลาด

วิสัยทัศน์
ดินแดนเกษตรก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมน่าอยู่ ฟื้นฟูประเพณี
วัฒนธรรม นาประชาสู่อาเซียน
นาขามเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสูเ่ กษตรอุตสาหกรรมแบบพอเพียง นาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติ ปราศจากสิ่งเสพติด เสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตด้วย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ภายในปี 2559
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณภาพชีวิต แหล่งผลิตผ้าไหม
เต็มใจให้บริการ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
สงเปลือยเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
นาการศึกษา พัฒนาสิง่ แวดล้อมที่ดี ประชากรมีอาชีพ
พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ รุ่งเรืองประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา
ธรรมชาติอนุรกั ษ์ ฟูมฟัก พอเพียง เศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้านาการเกษตรเศรษฐกิจรุง่ เรือง บ้านเมืองน่าอยู่
เทศบาลตาบลนาคู เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
ภูแล่นช้างเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนาการศึกษาเทคโนโลยี
รักษาประเพณี วิถีเกษตรอุตสาหกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข
เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง แข็งแรงการจัดการ บริหารด้าน
การศึกษา แก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาล
เทศบาลตาบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
โนนสูงเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โอบอ้อมอารี มีน้าใจ สังคมใฝ่เรียนรู้
สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์พัฒนา เพือ่ ชาวประชาเป็นสุข
การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิม เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด
เทศบาลตาบลฆ้องชัยพัฒนา
อาเภอฆ้องชัยพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าคันโท
อาเภอท่าคันโท
เทศบาลตาบลนามน
อาเภอนามน
เทศบาลตาบลสงเปลือย
อาเภอนามน
เทศบาลตาบลหนองกุงศรี
อาเภอหนองกุงศรี
เทศบาลตาบลดงมูล
อาเภอหนองกุงศรี
เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอหนองกุงศรี
เทศบาลตาบลหนองสรวง
อาเภอหนองกุงศรี
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองกุงศรี
เทศบาลตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์

เทศบาลตาบลนิคม
อาเภอสหัสขันธ์

วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลหัวนาคา ต้นแบบแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจพอเพียงทีท่ ันสมัย
ฆ้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรพอเพียง ลือเลือ่ งการศึกษา
วัฒนธรรม ก้าวนาประชาคมอาเซียน ปลอดภัยสุขภาพดี
มุ่งวิถีธรรมาภิบาล
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน คืนสู่ธรรมชาติ ความสะอาด
สุขภาวะเป็นเลิศ บ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม นาสู่เมืองคูเ่ ศรษฐกิจ
(ท่าคันโท-ศรีธาตุ)
เทศบาลตาบลนามนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน หลุดพ้นอบายมุข
สงเปลือยเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
นาการศึกษา พัฒนาสิง่ แวดล้อมที่ดี ประชากรมีอาชีพ
เทศบาลตาบลหนองกุงศรีถิ่นวัฒนธรรมไทยอีสาน แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย ก้าวไกลผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม
มุ่งโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมกลุม่ อาชีพ
และการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ก้าวนาด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ยุคไอทีการศึกษา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาประเพณี มีคุณธรรมนาหน้า
แก้ปัญหาความเดือดร้อน
หนองหินรุง่ เรืองเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง จัดการศึกษาให้ก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส
สุขอนามัยสมบูรณ์
ภายในปี 2560 เทศบาลตาบลนามะเขือ จะเป็นเทศบาลตาบล
ที่มีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การบริการรวดเร็วประทับใจ
มีสังคมห่างไกล ยาเสพติด น้อมนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่อง
วัฒนธรรม จัดสรรทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน
เทศบาลตาบลนิคม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการศึกษา
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลโนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์

เทศบาลตาบลโนนบุรี
อาเภอสหัสขันธ์
เทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์

วิสัยทัศน์
ตาบลโนนศิลา จะเป็นตาบลที่น่าอยู่ คือ ปลอดยาเสพติดและ
อาชญากรรมประชาชนมีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ
มีการศึกษา และสุขภาพอนามัยที่ดี มีการรักษาสภาพสิง่ แวดล้อม
พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารบ้านเมือง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน คนชุมชนมีงานทา
นาความสามัคคี มีทุน การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาอย่างมี
ระบบ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
เทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลโนนท่อน
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลหนองตูม
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลเมืองท่าพระ
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลบ้านค้อ
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลพระลับ
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลเมืองศิลา
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลบึงเนียม
อาเภอเมืองขอนแก่น
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอเขาสวนกวาง

วิสัยทัศน์
ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โนนท่อนเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งแบบพึ่งตนเอง
และการให้บริการด้านสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สู่การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม
สังคมคุณภาพ การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล มุ่งสู่เมืองเก่ามิติใหม่
ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่
เป็นเลิศการศึกษา อนุรักษ์คุณค่าประเพณี บนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ก้าวทัน
เทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน
ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ และน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
หมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี มีส่วนร่วม แหล่งน้า เพียงพอ
การคมนาคมสะดวกไฟฟ้าสว่างทั่วถึง สนับสนุนการกีฬา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา พัฒนาอาชีพและสิง่ แวดล้อม
เทศบาลตาบลพระลับเมืองสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม เด็กเยาวชนมีทักษะ
ชีวิตอันพึงประสงค์ ประชาชนมีความรู้คู่การดูแล สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เศรษฐกิจมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ศิลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เศรษฐกิจรุง่ เรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูด้วยวัฒนธรรม ก้าวล้าด้วย
ธรรมาภิบาล
บึงเนียมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสาร
ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์สบื สานประเพณีวฒ
ั นธรรม
เป็นผู้นาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ก้าวไปสู่สากล
แห่งเศรษฐกิจอาเซียน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลเปือยน้อย
อาเภอเปือยน้อย

วิสัยทัศน์
เปือยน้อยเมืองปราสาทหิน ถิ่นกาเนิดผูกเสี่ยว สืบสานงานบุญกู่
เชิดชูวัฒนธรรม นาชุมชนต้านยาเสพติด ผลผลิตการเกษตรที่คุ้มทุน
สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เทศบาลตาบลสระแก้ว
มุ่งพัฒนาสูบ่ ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวทันเทคโนโลยี ยึดหลักธรรมาภิบาล
อาเภอเปือยน้อย
ดารงอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลแวงน้อย
เทศบาลตาบลแวงน้อยเป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อาเภอแวงน้อย
พร้อมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลก้านเหลือง เทศบาลตาบลก้านเหลือง สร้างเมืองให้น่าอยู่ควบคู่พฒ
ั นาโครงสร้าง
อาเภอแวงน้อย
พื้นฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลเมืองชุมแพ
ชุมแพเมืองน่าอยู่ แลดูงามตา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข ทุกชุมชนเข้มแข็ง
อาเภอชุมแพ
เป็นแหล่งอารยธรรม เลิศล้าการศึกษา ก้าวหน้าประชาธิปไตย โปร่งใส
การจัดการ ชาวบ้านมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจ ปลอดจาก
มลพิษ มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลตาบลหนองเสาเล้า หนองเสาเล้าตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่ แวดล้อม
อาเภอชุมแพ
มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน
อย่างยั่งยืน
เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์
ภายในปี 2560 เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ ตัวอย่างวิสัยทัศน์
อาเภอชุมแพ
เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลตาบลโนนหัน
ซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจ
อาเภอชุมแพ
เป็นธรรม
เทศบาลตาบลบ้านโคก
เป็นเมืองน่าอยู่ รอบรู้การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอบ้านโคกโพธิ์ไชย
เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย
จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง
อาเภอบ้านโคกโพธิ์ไชย
สังคมสงบสุข เป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออก
เทศบาลตาบลชนบท
เทศบาลตาบลชนบท เป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังตลอดเวลา
อาเภอชนบท
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความเป็นอยู่ที่ ผู้คนมีความสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความเป็นเอกลักษณ์
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลชนบถวิบูลย์
อาเภอชนบท
เทศบาลตาบลบ้านแฮด
อาเภอบ้านแฮด
เทศบาลตาบลโคกสาราญ
อาเภอบ้านแฮด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อาเภอบ้านไผ่
เทศบาลตาบลน้าพอง
อาเภอน้าพอง
เทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล
อาเภอพระยืน
เทศบาลตาบลลาน้าพอง
อาเภอน้าพอง
เทศบาลตาบลกุดน้าใส
อาเภอน้าพอง
เทศบาลตาบลม่วงหวาน
อาเภอน้าพอง
เทศบาลตาบลบ้านฝาง
อาเภอบ้านฝาง
เทศบาลตาบลโนนฆ้อง
อาเภอบ้านฝาง

เทศบาลตาบลป่ามะนาว
อาเภอบ้านฝาง

วิสัยทัศน์
ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม
บ้านแฮดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลือเลือ่ ง ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ
พร้อมสรรพโครงสร้างพื้นฐาน บริหารราชการโปร่งใส
โคกสาราญเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา พัฒนาสู่ความยั่งยืน
เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
น้าพองเมืองน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม นาชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
งามล้าค่าฝายหนองหวาย หลากหลายสินค้า OTOP
มุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล ให้เป็นเมืองน่าอยู่
สู่การพัฒนา ทีส่ มดุลและยัง่ ยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลาน้าพองไร้มลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ เป็นศูนย์กลาง
การค้าขายและคมนาคม ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น
เป็นตาบลทีม่ ีประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข
เทศบาลทันสมัย สานใจพัฒนา สูม่ าตรฐานความเป็นเลิศ
ความคิดก้าวหน้า ประชามีส่วนร่วม บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตาบลโนนฆ้องเป็นองค์กรที่บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และบุคลากรมีความรู้ คู่คุณธรรม นาการศึกษาสู่
ระดับประถมวัยและอนุบาล และอาชีพ อนุรักษ์สบื สานประเพณี
วัฒนธรรม มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคม
อาเซียน
มาตรฐานเมืองน่าอยู่ มุง่ สูส่ ังคมเรียนรู้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมใจพัฒนา
นาพาเศรษฐกิจ
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลโคกงาม
อาเภอบ้านฝาง
เทศบาลตาบลพระยืน
อาเภอพระยืน
เทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล
อาเภอพระยืน
เทศบาลตาบลภูผาม่าน
อาเภอภูผาม่าน
เทศบาลตาบลโนนคอม
อาเภอภูผาม่าน
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
อาเภอมัญจาคีรี
เทศบาลตาบลนาข่า
อาเภอมัญจาคีรี
เทศบาลตาบลในเมือง
อาเภอเวียงเก่า
เทศบาลตาบลสีชมพู
อาเภอสีชมพู
เทศบาลตาบลวังเพิม่
อาเภอสีชมพู

วิสัยทัศน์
คุณภาพชีวิตดี ดารงชีวีในระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ หินช้างสีการบริหารจัดการดี
เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา นาพาการเมืองโปร่งใส
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนตลอดไป
พ.ศ. 2558 – 2560 โครงสร้างพื้นฐานดี ชุมชนน่าอยู่
มีความเข้มแข็ง พลานามัยดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ
ที่มีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล ให้เป็นเมืองน่าอยู่
สู่การพัฒนาทีส่ มดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มุ่งสูเ่ มืองวัฒนธรรมน่าอยู่ เน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตรชีวภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2562
เน้นบริการ ประสานพัฒนา คนสุขภาพดีถ้วนหน้า การคมนาคม
สะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรอุดม ชื่นชมวัฒนธรรม
บริหารกว้างไกล นาใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เน้นประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาสูส่ ากล มัญจาเมืองน่าอยู่
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
นาข่าตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม นาสู่
การท่องเที่ยว
ภายในปี 2559 เทศบาลตาบลในเมือง เป็นชุมชนเข้มแข็ง แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
จะเป็นองค์กรทีม่ ีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาให้เป็นชุมชนเมืองน่าอยู่ ประชาชน
มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ 2560 เทศบาลตาบลวังเพิ่ม เป็นองค์การทีม่ ี
การบริหารอย่างมีประสิทธิผล การบริหารทีม่ ีคุณภาพ รวดเร็ว
ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ดารงตนตามเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากร
ที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลนาจาน
อาเภอสีชมพู
เทศบาลตาบลหนองเรือ
อาเภอหนองเรือ
เทศบาลตาบลดอนโมง
อาเภอหนองเรือ
เทศบาลตาบลโนนทอง
อาเภอหนองเรือ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลนาจานสนับสนุนการศึกษาเป็นเลิศ สามัคคีสงบสุข
ศูนย์กลางการกีฬา สินค้าเกษตร และวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลหนองเรือเมืองน่าอยู่ มุ่งสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เทศบาลตาบลดอนโมง มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่
สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
โนนทองน่าอยู่ ก้าวสู่ตาบลสุขภาวะภายในปี 2559
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ
เทศบาล
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลเกษตรสมบูรณ์ อาเภอเกษตร
สมบูรณ์
เทศบาลตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
เทศบาลตาบลบ้านเดือ่
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
เทศบาลตาบลเทพสถิต
อาเภอเทพสถิต
เทศบาลตาบลแก้งคร้อ
อาเภอแก้งคร้อ
เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ
เทศบาลตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ
เทศบาลตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร
เทศบาลตาบลห้วยยาง
อาเภอคอนสาร
เทศบาลตาบลทุ่งลุยลาย
อาเภอคอนสาร
เทศบาลตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์

วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความทุกข์เข็ญ สร้างความร่มเย็น มุ่งเน้น
บริการ สร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน
บ้านค่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรมช้าง เสริมสร้าง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรูท้ ันสมัย ปลอดภัยจากมลพิษ เศรษฐกิจดี
มีความโปร่งใส
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม
เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนสาคัญ และเป็นสังคมคุณภาพ
ที่พร้อมก้าวสูส่ ังคมอาเซียน
เศรษฐกิจก้าวหน้า ปวงประชาร่วมใจ สังคมทันสมัย ฉับไวบริการ
มาตรฐานเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่คุณธรรม
ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนการเกษตรอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเอกลักษณ์ อนุรักษ์
สังคมและสิง่ แวดล้อม
ชมทุ่งดอกกระเจียวเที่ยวป่าหินงาม ลือนามเทพสถิต
เศรษฐกิจพอเพียง เมืองคุณภาพคู่คุณธรรม
คุณภาพชีวิตเข้มแข็ง แหล่งเกษตรก้าวหน้า ภูมิปัญญาก้าวไกล โปร่งใส
การทางาน
เทศบาลตาบลหนองสังข์ พัฒนาชุมชนของเราให้ประชาชน
มีความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
เทศบาลตาบลคอนสาร สร้างคน สร้างชุมชน สร้างงาน สืบสานประเพณี
ยึดภาคีมีส่วนร่วม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พร้อมพรักสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการสิง่ แวดล้อมที่ยงั่ ยืน
เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความมีสุข เศรษฐกิจพัฒนา พาสิง่ แวดล้อมดี
มีธรรมาภิบาล
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลจัตรุ ัส
อาเภอจัตรุ ัส
เทศบาลตาบลหนองบัวใหญ่
อาเภอจัตรุ ัส

วิสัยทัศน์
บริหารเชิงรุก ปลูกฝังวัฒนธรรม มองการณ์ไกล ใส่ใจประชาชน

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ
ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท
หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด
เทศบาลตาบลหนองบัวโคก หนองบัวโคกเมืองน่าอยู่คู่ประชา รัฐร่วมราษฎร์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
อาเภอจัตรุ ัส
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
มุ่งสูก่ ารเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อาเภอบ้านเขว้า
เป็นศูนย์กลางการจาหน่ายการผลิตผ้าไหมของภาคอีสาน
เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
เทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม พัฒนา
อาเภอบ้านเขว้า
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งเน้นการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
เทศบาลตาบลบ้านแท่น
ส่งเสริมการศึกษา สงเคราะห์คนชรา พัฒนาอาชีพ รีบรักษาสิ่งแวดล้อม
อาเภอบ้านแท่น
พร้อมนาประเพณี มีสุขภาพพลานามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง และ
สาธารณูปโภคครบครัน
เทศบาลตาบลภูเขียว
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ร่วมบูรณาการเมืองภูเขียวอย่างยั่งยืน
อาเภอภูเขียว
เทศบาลตาบลบ้านเพชร- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ส่งเสริม
ภูเขียว อาเภอภูเขียว
การศึกษา นามาสู่การบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลตาบลธาตุทอง
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ บ้านเมืองน่าอยู่
อาเภอภูเขียว
สะอาดตา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมดี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลหนองบัวแดง เทศบาลตาบลหนองบัวแดง เป็นเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่การบริหารจัดการ
อาเภอหนองบัวแดง
บ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ขยายโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เทศบาลตาบลหลวงศิริ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาเภอหนองบัวแดง
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว
เทศบาลตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว

วิสัยทัศน์
เทศบาลบริหารจัดการดี มีวิถีพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยกันคิดและทา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลห้วยแย้ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย เทคโนโลยีก้าวไกล
ปลอดภัยจากมลพิษ คุณภาพชีวิตของประชาชนดี ประเพณีงดงาม
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เศรษฐกิจรุง่ เรื่อง บริหารบ้านเมืองแบบ
ธรรมาภิบาล
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครพนม
เทศบาล
เทศบาลเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม
เทศบาลตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองเรณูนคร
อาเภอเรณูนคร
เทศบาลตาบลโพนสวรรค์
อาเภอโพนสวรรค์
เทศบาลตาบลท่าอุเทน
อาเภอท่าอุเทน
เทศบาลตาบลธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม
เทศบาลตาบลนาหนาด
อาเภอธาตุพนม
เทศบาลตาบลพระซอง
อาเภอนาแก
เทศบาลตาบลนาแก
อาเภอนาแก
เทศบาลตาบลนาหว้า
อาเภอนาหว้า
เทศบาลตาบลปลาปาก
อาเภอปลาปาก
เทศบาลตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม
เทศบาลตาบลสามผง
อาเภอศรีสงคราม
เทศบาลตาบลหาดแพง
อาเภอศรีสงคราม

วิสัยทัศน์
ร่วมคิดร่วมสร้าง อนาคตเมืองนครพนมที่ดรี ่วมกัน
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจดี มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
เมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม นาเศรษฐกิจพอเพียง
เมืองท่าอุเทนสะอาดน่าอยู่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยววัฒนธรรม
ไทญ้อ สานก่อเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกีฬา ขับเคลือ่ นการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการเป็นเลิศ ก่อกาเนิดแผนชุมชน บรรลุผล
ยุทธศาสตร์
รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่ อาเซียนและจีนตอนใต้
ร่วมคิด ร่วมทา นานาแกก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นชุมชนที่น่าอยู่ จะเป็นองค์กรที่มกี ารบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ได้รับการยอมรับเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยผู้บริหารที่มีวสิ ัยทัศน์
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชิดชู ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมคิดร่วมทา นาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ชุมชนเศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
ตาบลน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูภูมิปัญญา
พัฒนาบุคคล ชุมชนเข้มแข็ง
เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา

วิสัยทัศน์
เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี สังคมดี
มีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
หนองไข่น้าน่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิต
ดีถ้วนหน้า
ประตูสู่อสี าน บริการเลิศล้า ลาน้าธรรมชาติ พื้นทีร่ าบเกษตรกรรม
ชั้นนาสนามซีเกมส์
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวม
วัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
จอหอน่าอยู่ บริหารสู่สากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ

หนองไข่น้าน่าอยู่
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลโคกกรวด
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลจอหอ
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม มุ่งมั่น แก้ไข เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน พัฒนาหนองไผ่ล้อม
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลหัวทะเล
หัวทะเลเมืองน่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพ
อาเภอเมืองนครราชสีมา
ชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบการศึกษาดีมีมาตรฐาน
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเป็นเลิศ พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
โพธิ์กลางเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน บริการทุกชนชัน้ มุ่งมั่น
อาเภอเมืองนครราชสีมา
พัฒนา
เทศบาลตาบลเมืองใหม่ประชาชนมีสุขภาพดี การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ปี ๒๕๖๕
โคกกรวด อาเภอเมือง
นครราชสีมา
เทศบาลตาบลสุรนารี
เทศบาลตาบลสุรนารีน่าอยู่ เศรษฐกิจดี คนมีการศึกษาก้าวไกล สถานที่
อาเภอเมืองนครราชสีมา
น่าเที่ยว สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วม
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ไชยมงคลเป็นตาบลน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ
อาเภอเมืองนครราชสีมา
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานทา เสริมนา
อาเภอเมืองนครราชสีมา
การท่องเที่ยว ท้องที่คนดีด้วยการศึกษาและอนามัย สิง่ แวดล้อมสดใส
บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
มั่นใจ ก้าวไป พร้อมกัน เพื่อพัฒนา ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลพุดซา
เทศบาลน่าอยู่ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจ
อาเภอเมืองนครราชสีมา
พอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลตลาด
อาเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตาบลท่าช้าง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตาบลโชคชัย
อาเภอโชคชัย
เทศบาลตาบลด่านเกวียน
อาเภอโชคชัย
เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
อาเภอโชคชัย
เทศบาลตาบลโนนแดง
อาเภอโนนแดง
เทศบาลตาบลโคกสวาย
อาเภอโนนไทย
เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง
เทศบาลตาบลโนนสูง
อาเภอโนนสูง
เทศบาลตาบลมะค่า
อาเภอโนนสูง
เทศบาลตาบลดอนหวาย
อาเภอโนนสูง

วิสัยทัศน์
คมนาคมสะดวก ท้องถิ่นน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล สิง่ แวดล้อมดี
ประชาชนมีส่วนร่วม
ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย การเกษตรก้าวไกล พัฒนารายได้ให้
ชุมชน
เทศบาลตาบลด่านเกวียน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ
ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อบาบัดความเดือดร้อนรวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สขุ ของพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลด่านเกวียน
มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ
องค์กรที่มีคุณภาพ
สังคมมีคุณภาพ สิง่ แวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี มีพัฒนาการเมืองการ
บริหารโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เทศบาลตาบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี
อภัยใฝ่คุณธรรม เลิศล้าการศึกษา นาพาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน
เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยประชาชน
ชุมชนน่าอยู่ รู้รักสภาพแวดล้อม พร้อมดาเนินชีวิตสู่ความพอเพียง

การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส สิง่ เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาคม โดยยึดหลักประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เทศบาลตาบลใหม่
คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นามีความเข้มแข็ง
อาเภอโนนสูง
บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตาบลสวยงาม ยึดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลขามทะเลสอ ชุมชนดี ชีวีไร้โรคา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี
อาเภอขามทะเลสอ
ประเพณีนิยม ชื่นชมกีฬา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลพันดุง
อาเภอขามทะเลสอ
เทศบาลตาบลหัวฟาน
อาเภอขามสะแกแสง
เทศบาลตาบลจระเข้หิน
อาเภอครบุรี
เทศบาลตาบลแซะ
อาเภอครบุรี

วิสัยทัศน์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม นาการพัฒนา
เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มากมีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้าง
พื้นฐานมั่นคง ธารงหลักธรรมาภิบาล
องค์กรน่าอยู่ มุง่ สูก่ ารพัฒนา แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

เทศบาลตาบลแชะ จะเป็นเทศบาลที่น่าอยู่ มีการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทันสมัย บริการรวดเร็วประทับใจ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้วยผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เทศบาลตาบลไชยโยง- ไชย ชุมชนน่าอยู่ อู่ข้าวอินทรีย์ ประเพณีรุ่งเรือง เฟื่องฟูรายได้ ไร้ปัญหา
วาล อาเภอครบุรี
มลพิษ
เทศบาลตาบลอรพิมพ์
พัฒนารอบด้าน บริการก้าวไกล สุขภาพอนามัยสมบูรณ์พร้อม
อาเภอครบุรี
สิ่งแวดล้อมดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เทศบาลตาบลครบุรีใต้
ส่งเสริมการศึกษา สังคมดีมีพัฒนา อนามัยดีถ้วนหน้า ชาวประชา
อาเภอครบุรี
ไม่ยากจน
เทศบาลตาบลจักราช
จักราชน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นาเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี
อาเภอจักราช
เทศบาลตาบลชุมพวง
การบริหารจัดการดี ก้าวล้าด้านการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพ
อาเภอชุมพวง
มีความเป็นเลิศด้านบริการ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
เทศบาลตาบลด่านขุนทด เทศบาลตาบลด่านขุนทด เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
อาเภอด่านขุนทด
ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ประเพณี ครอบครัวมีความสงบสุขและได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง
เทศบาลตาบลหนองกราด หนองกราดเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า เศรษฐกิจ
อาเภอด่านขุนทด
ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง
มีการศึกษา ประชามีสุขอย่างวิถีไทย
เทศบาลตาบลหนองบัวเศรษฐกิจพอเพียง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมวัฒนธรรม นาสุขอนามัย
ตะเกียด อาเภอด่านขุนทด ใฝ่ใจการศึกษา ร่วมใจสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครอง
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย เทศบาลตาบลหนองบัวลายน่าอยู่ การคมนาคมสะดวกการศึกษาครบอาเภอบัวลาย
ครัน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

99
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหนองบัว
สะอาด อาเภอบัวใหญ่
เทศบาลตาบลประทาย
อาเภอประทาย
เทศบาลเมืองปักธงชัย
อาเภอปักธงชัย
เทศบาลตาบลตะขบ
อาเภอปักธงชัย
เทศบาลตาบลลานางแก้ว
อาเภอปักธงชัย
เทศบาลตาบลนกออก
อาเภอปักธงชัย
เทศบาลตาบลกลางดง
อาเภอปากช่อง
เทศบาลเมืองปากช่อง
อาเภอปากช่อง
เทศบาลตาบลสีมามงคล
อาเภอปากช่อง
เทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากช่อง
เทศบาลตาบลพระทองคา
อาเภอพระทองคา
เทศบาลตาบลสระพระ
อาเภอพระทองคา
เทศบาลตาบลพิมาย
อาเภอพิมาย

วิสัยทัศน์
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน
เพื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประตูสู่เมืองย่า พัฒนาผังเมือง ลือเลี่ยงวัฒนธรรม ค้าชูเศรษฐกิจชุมชน
สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เทศบาลน่าอยู่ บูรณาการทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการสิง่ แวดล้อมสมดุลและยั่งยืน
ตะขบบ้านเกษตร เขตวัฒนธรรมไหมไทย น้าใสลาพระเพลิง
เชิงเขาพญาปราบ ทะเลสาบลาสาลาย
ลานางแก้วน่าอยู่ ผู้คนมีคุณธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรอินทรีย์ มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล การท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นเลิศด้านบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลางดงเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีเศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น
การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ประชาชนมีพลามัยสมบูรณ์
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพทางการศึกษา
พัฒนาการท่องเที่ยว
ตาบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมต้องรักษา การศึกษา ก้าวไกล
ห่วงใยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงการจัดการ
เทศบาลตาบลพระทองคาน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข การบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา บริหารเป็นเลิศ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
ตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี
มีการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหนองบัววง
อาเภอลาทะเมนชัย
เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย
เทศบาลตาบลช่องแมว
อาเภอลาทะเมนชัย
เทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อ
อาเภอวังน้าเขียว
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อาเภอสีคิ้ว
เทศบาลตาบลลาดขาว
อาเภอสีคิ้ว

วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลหนองบัววง เมืองน่าอยู่ เน้นชุมชนเข้มแข็ง และเศรษฐกิจ
เพียงพอ ส่งเสริมเรื่อง ประชาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และสะอาด ปราศจากมลภาวะ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน
คมนาคมสะดวกสบาย การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศาลเจ้าพ่อ เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ ยืน ศูนย์กลางการพาณิชย์และ
การท่องเที่ยว
สีคิ้วเมืองน่าอยู่ ควบคู่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นาด้านสิง่ แวดล้อม
พร้อมคุณภาพชีวิตดี มีชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลลาดบัวขาวน่าอยู่ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองเน้นเรือ่ งเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีบริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อมปลอดมลภาวะ
ที่เป็นพิษ
มุ่งมั่นให้บริการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สีดาเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคดี เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมีสุข
แบบยั่งยืน
กุดจิกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้าวัฒนธรรมประเพณี ประชาชน
สามัคคี ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย
พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาระบบ

เทศบาลตาบลหนองน้าใส
อาเภอสีคิ้ว
เทศบาลตาบลสีดา
อาเภอสีดา
เทศบาลตาบลกุดจิก
อาเภอสูงเนิน
เทศบาลตาบลสูงเนิน
อาเภอสูงเนิน
เทศบาลตาบลหนองหัวแรต หนองหัวแรตน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
อาเภอหนองบุญมาก
เน้นนาความเจริญ ดาเนินการต้านยาเสพติด
ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงชาวบ้าน บริการรวดเร็ว
เทศบาลตาบลแหลมทอง
บริหารเชิงรุก ใส่ใจทุกปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา เพือ่ ประชาแหลมทอง
อาเภอหนองบุญมาก
เทศบาลตาบลห้วยแถลง
โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดารงวัฒนธรรม ก้าวนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
อาเภอห้วยแถลง
ก้าวไกล บริหารโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล

101
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหินดาด
อาเภอห้วยแถลง
เทศบาลตาบลกงรถ
อาเภอห้วยแถลง
เทศบาลตาบลคลองไผ่
อาเภอสีคิ้ว

วิสัยทัศน์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร พื้นฐานเศรษฐกิจดี
มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ อบอุ่นด้วยคุณธรรม
งดงามด้วยคุณภาพชีวิต ปลอดมลพิษจากสิง่ แวดล้อม
พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทัง้ ตาบล ประชาชน
มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
เทศบาลตาบลคลองไผ่ เป็นองค์กร ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
เศรษฐกิจให้มั่นคง ซื่อตรง สุจริต โปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนา
ประเพณี สามัคคีก้าวหน้า พัฒนาประชาธิปไตย

102
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาล
เทศบาลเมืองบุรรี ัมย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
เทศบาลตาบลอิสาณ
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
เทศบาลตาบลบ้านบัว
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
เทศบาลตาบลบ้านตาด
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
เทศบาลตาบลยายแย้ม-วัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตาบลคูเมือง
อาเภอคูเมือง

เทศบาลตาบลหินเหล็กไฟ
อาเภอคูเมือง
เทศบาลตาบลโนนสุวรรณ
อาเภอโนนสุวรรณ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ
เทศบาลตาบลกระสัง
อาเภอกระสัง
เทศบาลตาบลหนองปล่อง
อาเภอชานิ
เทศบาลเมืองนางรอง
อาเภอนางรอง

วิสัยทัศน์
เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข
ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การศึกษาและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ตาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการพัฒนา ประชาเป็นสุข
บ้านเมืองน่าอยู่ จัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนแห่งความสุขและน่าอยู่
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงการศึกษา
ศาสนานาคู่คุณธรรม เลิศล้าวัฒนธรรมประเพณี
เทศบาลตาบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม สภาพแวดล้อมที่
สวยงามสะอาดร่มรื่น เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และได้รบั บริการ
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทศบาลโนนสุวรรณ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการชุมชน คนมีคุณภาพ
ชีวิต
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม
เกษตรกรรมยั่งยืน หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้าหน้าด้วย
เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์
สวยงาม
เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย การศึกษาดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเจริญก้าวหน้า
คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
เมืองนางรองเป็นเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลัก
ธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานการศึกษา รักษาวัฒนธรรม เลิศล้าบริการ
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลทุ่งแสงทอง
อาเภอนางรอง
เทศบาลตาบลนาโพธิ์
อาเภอนาโพธิ์

วิสัยทัศน์
การคมนาคมสะดวก บุคลากรมีคุณภาพ การศึกษาพัฒนาเยีย่ ม
เศรษฐกิจรุง่ เรือง บ้านเมืองสะอาด
บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสูส่ ังคมเกษตร บริการสู่ความเป็นเลิศ
เชิดชูภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม
เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีภูมิทัศน์สวยงาม

เทศบาลตาบลบ้านใหม่ไชยพจน์
อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เทศบาลตาบลจันทบเพชร เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี
อาเภอบ้านกรวด
เทศบาลตาบลโนนเจริญ โนนเจริญเป็นตาบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า สังคม
อาเภอบ้านกรวด
อยู่เย็นเป็นสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เทศบาลตาบลสองชั้น
สองชั้นน่าอยู่ เคียงคูเ่ กษตรพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม
อาเภอกระสัง
น้อมนาการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เทศบาลตาบลหนองเต็ง
ถนนปลอดฝุ่น คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน
อาเภอกระสัง
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลบึงเจริญ
บึงเจริญเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า
อาเภอบ้านกรวด
เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
สาธารณูปโภค ประเพณีวัฒนธรรมหลากหลาย เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
มีมาตรฐานการศึกษาชาวประชามีสุข
เทศบาลตาบลบ้านด่าน
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล
อาเภอบ้านด่าน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลปราสาท
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ
อาเภอบ้านด่าน
โครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตาบลโคกม้า
เทศบาลตาบลโคกม้าจะมุง่ พัฒนาไปสู่ทอ้ งถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยูด่ ีมีสุข
อาเภอประโคนชัย
มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์
เทศบาลตาบลเขาคอก
ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สร้างโอกาสพัฒนา คุณค่าเศรษฐกิจ
อาเภอประโคนชัย
พอเพียง
เทศบาลตาบลปะคา
เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจ
อาเภอปะคา
มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลพุทไธสง
อาเภอพุทไธสง

วิสัยทัศน์
พัฒนาแบบบูรณาการ บริหารจัดการอย่างโปร่งใส ห่วงใยสุขภาพ
ทุกชีวิต สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ยึดหลักพัฒนาคนเป็นสาคัญ
มุ่งมั่นพุทไธสงเป็นเมืองน่าอยู่
เทศบาลตาบลละหานทราย ละหานทรายเมืองน่าอยู่ เส้นทางสู่แหล่งอารยธรรมขอม สิ่งแวดล้อมดี
อาเภอละหานทราย
อย่างยั่งยืน คืนคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ทันใจด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนสูส่ ังคมเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจดีแบบ
พอเพียง
เทศบาลตาบลสาโรงใหม่
สาโรงใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการพัฒนา
อาเภอละหานทราย
เทศบาลจาบลทะเมนชัย
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก
อาเภอลาปลายมาศ
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
บนหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตาบลลาปลายมาศ เทศบาลตาบลลาปลายมมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้าง
อาเภอลาปลายมาศ
พื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลตาบลสตึก
เมืองเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง สร้างวัฒนธรรมภูมปิ ัญญา
อาเภอสตึก
สุขภาพดีทั่วหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลหนองกี่
หนองกีเ่ มืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
อาเภอหนองกี่
เทศบาลตาบลหนองหงส์
เทศบาลตาบลหนองหงส์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อาเภอหนองหงส์
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เทศบาลตาบลห้วยหิน
ก้าวสู่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทีท่ ั่วถึง
อาเภอหนองหงส์
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดชุมชนที่
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยึดถือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลห้วยราช
เทศบาลตาบลห้วยราช เป็นองค์กรทีบ่ ริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
อาเภอห้วยราช
ธรรมาภิบาลสูก่ ารบริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดี สิง่ แวดล้อม
สวยงาม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เทศบาลตาบลโคกเหล็ก
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรกรรม พร้อมนาการพัฒนา ประชาเป็นสุข
อาเภอห้วยราช
เทศบาลตาบลสามแวง
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง สร้างเมืองให้น่าอยู่
อาเภอห้วยราช
พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ
เทศบาล
เทศบาลตาบลบึงกาฬ
อาเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตาบลโนนสว่าง
อาเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตาบลหอคา
อาเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตาบลโคกก่อง
อาเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตาบลหนองเลิง
อาเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตาบลท่าสะอาด
อาเภอเซกา
เทศบาลตาบลศรีพนา
อาเภอเซกา
เทศบาลตาบลซาง
อาเภอเซกา
เทศบาลตาบลโซ่พสิ ัย
อาเภอโซ่พสิ ัย
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
อาเภอ บึงโขงหลง
เทศบาลตาบลปากคาด
อาเภอปากคาด
เทศบาลตาบลดอนหญ้า
นาง อาเภอดอนหญ้านาง
เทศบาลตาบลศรีสาราญ
อาเภอพรเจริญ
เทศบาลตาบลศรีวิไล
อาเภอศรีวิไล

วิสัยทัศน์
สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้าค่า สุขภาพดีถ้วนหน้า
ทุกคนมีการศึกษา พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน
เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ก้าวนาเศรษฐกิจ คมนาคมสะดวก ชุมชนน่าอยู่ วัฒนธรรมล้าค่า
พัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยว สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้าการศึกษา
รักษาสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามวิถีทางเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหายาเสพติด อยู่ใกล้ชิดมิตรประชา
ตาบลซางชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
เทศบาลตาบลโซ่พสิ ัยน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาพาเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาจารีตประเพณี เทคโนโลยีก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล
เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ คียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปากคาดน่าอยู่ ประตูสู่เมืองบึงกาฬ นครหิน ถิ่นวัฒนธรรม ถ้าศรีธน
คนปากยิ้ม ริมโขงสวย รวยไม้ผล
เทศบาล เมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มีงานทา
ขยายเขตเทศบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาบุคลากรเพือ่ บริการสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ
เทศบาลน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา วัฒนธรรมล้าค่า พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม
เทศบาล
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลโคกพระ
อาเภอกันทรวิชัย
เทศบาลตาบลท่าของยาง
อาเภอกันทรวิชัย
เทศบาลตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย
เทศบาลตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน
เทศบาลตาบลโพนทอง
อาเภอเชียงยืน
เทศบาลตาบลหนองกุง
อาเภอชื่นชม
เทศบาลตาบลแกดา
อาเภอแกดา
เทศบาลตาบลมิตรภาพ
อาเภอแกดา
เทศบาลตาบลนาเชือก
อาเภอนาเชือก
เทศบาลตาบลหัวดง
อาเภอนาดูน
เทศบาลตาบลบรบือ
อาเภอบรบือ
เทศบาลโกสุมพิสัย
อาเภอโกสุมพิสัย
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
อาเภอวาปีปทุม

วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สงั คมเป็นสุข
โคกพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง
แบบมีส่วนร่วม
สร้างงานด้วยภูมิปัญญา พัฒนาแบบบูรณาการ ตามความต้องการ
ของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ สัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วย
ความเป็นธรรม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งให้บริการสาธารณะ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา พัฒนางานโครงสร้างพืน้ ฐาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนน่าอยู่ สู่เกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลแกดาเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
มิตรภาพเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง
แบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์กรให้มีชีวิต ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การคมนาคม น้าประปา ไฟฟ้าสะดวก เศรษฐกิจดี เชิดชูคุณธรรม
นาการศึกษา พัฒนาชุมชน
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตพัฒนา การศึกษาทั่วถึง บริหารจัดการ
เป็นเลิศ
เทศบาลตาบลโกสุมพิสัย เป็นเทศบาลที่ให้บริการและอานวยประโยชน์
สุขแก่ประชาชนอย่างดียิ่ง มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาให้เทศบาลเป็นเมือง
ที่น่าอยู่ มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง พึ่งพาตนเองได้ สุขภาพอนามัยดี
มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ยั่งยืน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาล
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลดงเย็น
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาโสก
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลดงมอน
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลผึง่ แดด
อาเภอเมือง

วิสัยทัศน์
พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ มุ่งเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน ฟื้นฟูองค์กร
เครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ก้าวนาระบบการบริหารและการเมือง
ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เศรษฐกิจ
พิเศษ พัฒนาความรู้สอู่ าเซียน
เราจะเป็นเมืองวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมก้าวหน้าของ
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร ภายในปี 2558
เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง

นาโสกเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฟังเสียงประชาชน
ตาบลดงมอนน่าอยู่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตร
สมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม
ผึ่งแดดเป็นตาบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นสุข
ท่ามกลางสังคมคุณธรรมนาความรู้
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ สร้างบ้านให้เป็นเมือง รุ่งเรืองการพัฒนา เศรษฐกิจ และการศึกษา
อาเภอเมือง
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เทศบาลตาบลมุก
เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทุกด้าน เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชาอยู่ดี
อาเภอเมือง
กินดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลปัญหายาเสพติดการศึกษา
ได้มาตรฐาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม คนมีคุณภาพ สังคมน่าอยู่ การอนุรักษ์
อาเภอเมือง
ศิลปะจารีตประเพณีท้องถิ่น น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เทศบาลตาบลโพนทราย
น้าไหลไฟสว่าง ถนนหนทางดี ปัจจัยมูลฐานเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อม
อาเภอเมือง
ไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจแบบพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญ
วิชาการ สถานศึกษาของชุมชนคนเทศบาลโพนทรายมีคุณภาพชีวิต
ก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลคาชะอี
สังคมเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการศึกษา
อาเภอคาชะอี
ก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม นารายได้สชู่ ุมชน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร (ต่อ)
เทศบาล
วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เพิม่ ศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิง่ แวดล้อม
อาเภอหนองสูง
ชุมชน ให้น่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
เทศบาลตาบลภูวง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิง่ แวดล้อม
อาเภอหนองสูง
ตาบลน่าอยู่ มุ่งสูเ่ ศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธ
เทศบาลตาบลหนองแคน
ตาบลทีม่ ีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสตรีและครอบครัว
อาเภอดงหลวง
มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
นาสู่สงั คมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เทศบาลตาบลบ้านแก้ง
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และ
อาเภอดอนตาล
องค์กรทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลชะโนด
เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง
อาเภอหว้านใหญ่
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดยโสธร
เทศบาล
เทศบาลเมืองยโสธร
อาเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตาบลเดิด
อาเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตาบลตาดทอง
อาเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตาบลทุ่งแต้
อาเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตาบลสาราญ
อาเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตาบลเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
เทศบาลตาบลห้องแซง
อาเภอเลิงนกทา
เทศบาลตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเลิงนกทา
เทศบาลตาบลศรีแก้ว
อาเภอเลิงนกทา
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา
เทศบาลตาบลคาเตย
ไทยเจริญ
เทศบาลตาบลกุดชุมพัฒนา
อาเภอกุดชุมพัฒนา
เทศบาลตาบลดงแคนใหญ่
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
เทศบาลตาบลทรายมูล
อาเภอทรายมูล
เทศบาลตาบลนาเวียง
อาเภอทรายมูล

วิสัยทัศน์
เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกล
สู่สากล
เทศบาลตาบลเดิด เป็นชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจ
พอเพียง สังคมมีความสุข และเป็นแหล่งทาการเกษตรอินทรีย์
เทศบาลตาบลตาดทอง เป็นแหล่งชุมชนประวัติศาสตร์ ตลาดสดน่าซื้อ
เลื่องลือการบริหาร ประสานงานการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข บาบัด
ทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชน
ชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศน์ การเกษตร
ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง
สาราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
เลิงนกทาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการศึกษาก้าวไกล
ตาบลห้องแซงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมอินทรียฟ์ ูเฟื่อง รุ่งเรือง
วัฒนธรรมภูไท ก้าวไกลการศึกษา
บุ่งคล้าเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
ชาวประชาอยู่ดีมีสุข
ศรีแก้วเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูการศึกษา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
อนุรักษ์ป่าชุมชน ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลกุดเชียงหมีน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์
ปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง
เมืองน่าอยู่ คู่การศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา ประชาเป็นสุข เศรษฐกิจ
พอเพียง
ดงแคนใหญ่ตาบลน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเศรษฐกิจ
ผลิตเกษตรปลอดภัย
เป็นเมืองวิถีอสี าน มุ่งบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่าง
พอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรียส์ ู่สากล
ตาบลนาเวียงน่าอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิต
การเกษตร
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลตาบลคาพอุง
อาเภอโพธิ์ชัย
เทศบาลตาบลกู่กาสิงห์
อาเภอเกษตรวิสัย
เทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
อาเภอเกษตรวิสัย
เทศบาลตาบลเมืองบัว
อาเภอเกษตรวิสัย
เทศบาลตาบลเชียงขวัญ
อาเภอเชียงขวัญ
เทศบาลตาบลชุมพร
อาเภอเมยวดี
เทศบาลตาบลเมยวดี
อาเภอเมยวดี
เทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
อาเภอเมยวดี
เทศบาลตาบลชมสะอาด
อาเภอเมยวดี
เทศบาลตาบลโนนตาล
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลตาบลปอภาร
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลตาบลสีแก้ว
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลตาบลเมืองสรวง
อาเภอเมืองสรวง

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตานานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีความรู้
ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
เทศบาลตาบลกู่กาสิงห์ จะเป็นองค์กรในท้องถิ่นชั้นดี เพื่อชุมชน
ที่ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
เกษตรวิสัยเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้าสภาพแวดล้อม
ผู้คนมีวินัย ใส่ใจการศึกษา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี
ฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนา
การศึกษาดี ประเพณีเด่น เน้นการพัฒนารายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประเพณี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
มีคมนาคมทีส่ บาย ขยะทั้งหลายต้องกาจัด เร่งรัดประกอบอาชีพ
และมีงานทา
ชุมพรเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
บุ่งเลิศน่าอยู่ ความรู้กว้างไกล เศรษฐกิจสดใส ห่างไกลยาเสพติด
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาสิง่ แวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
น้อมนาประชาธิปไตย
พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ปวงประชามีสขุ
สะดวกในการคมนาคม เสริมสร้างเรียนรู้ นาสูก่ ารพัฒนาอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนามัย พร้อมใจพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดี มีสุข ด้วยหลักการบริหารจัดการทีด่ ี ภายใต้
ความร่วมมือของประชาชน
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอเมืองสรวง
เทศบาลตาบลกกกุง
อาเภอเมืองสรวง
เทศบาลตาบลเสลภูมิ
อาเภอเสลภูมิ
เทศบาลตาบลวังหลวง
อาเภอเสลภูมิ
เทศบาลตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าภาคเกษตรกรรมปลอดสารพิษ
สู่ตลาด พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
กกกุงเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวมะลิหอม มากพร้อมประเพณี มีความรู้ คู่คุณธรรม
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงเรือ่ ง
หลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน เพือ่ นาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การบริหารงานโปร่งใส ชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด บ้านเมือง
น่าอยู่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลนาเมือง นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
อาเภอเสลภูมิ
นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ
เทศบาลตาบลท่าม่วง
น้าไฟถึงไร่นา ปูปลาอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนข้าวหอมมะลิอินทรีย์
อาเภอเสลภูมิ
มากมีวัฒนธรรมประเพณี มุ่งวิถีพอเพียง ปราดเปรื่องเรื่องการศึกษา
นาพาชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลตาบลพรสวรรค์ พรสวรรค์ถิ่นน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาเภอเสลภูมิ
เทศบาลตาบลชัยวารี
แสงสว่างถึงไร่นา นาพากลุ่มอาชีพ วิถีเศรษฐกิจ
อาเภอโพธิ์ชัย
บ้านเมืองน่าอยู่ ฉลาดการศึกษา ก้าวหน้าสู่อาเซียน
เทศบาลตาบลเชียงใหม่ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาธรรมาภิบาล สืบสานงาน
อาเภอโพธิ์ชัย
ประเพณี มากมีส่วนร่วมทั่วหน้า ชาวประชาชาสุขทั่วกัน ทุกชุมชนแข็งขัน
มุ่งมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลอัคคะคา มุ่งเป็นแหล่งผลิตจาหน่ายข้าวหอมมะลิ ยางพารา ชั้นดีสู่ตลาด ควบคู่ไปกับ
อาเภอโพธิ์ชัย
การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน การศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต
ประเพณีท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลโพนทราย ประชากรอยู่ดีกินดี มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง
เทศบาลตาบลสามขา
เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษา
อาเภอโพนทราย
ไกลก้าวหน้า พัฒนาข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก
เทศบาลตาบลโพนทอง เมืองสวยบึงงาม เมืองเศรษฐกิจเกษตรกรรมก้าวหน้า เมืองศึกษาวัฒนธรรม
อาเภอโพนทอง
ร่วมมือพัฒนา เมืองประชาเป็นสุขและปลอดภัย
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลโคกสูง
อาเภอโพนทอง
เทศบาลตาบลโคกกกม่วง
อาเภอโพนทอง
เทศบาลตาบลโนนชัยศรี
อาเภอโพนทอง
เทศบาลตาบลเมืองหงส์
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
เทศบาลตาบลดินดา
อาเภอจังหาร
เทศบาลตาบลนิเวศน์
อาเภอธวัชบุรี
เทศบาลตาบลโพนสูง
อาเภอปทุมรัตต์
เทศบาลตาบลโนนสวรรค์
อาเภอพนมไพร
เทศบาลตาบลพนมไพร
อาเภอพนมไพร
เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
อาเภอสุวรรณภูมิ
เทศบาลตาบลหินกอง
อาเภอสุวรรณภูมิ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอศรีสมเด็จ
เทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
อาเภอศรีสมเด็จ

วิสัยทัศน์
โคกสูงเมืองเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อพัฒนาสูป่ ระชาคมอาเซียน
โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีล้าค่า ก้าวหน้าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
สดใส ใฝ่คุณธรรม นาการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นโปร่งใส สังคมส่วนร่วม บ้านเมืองเป็นสุข
ประสานความคิด ภารกิจสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ปวงประชามีสุข
ยึดมั่นอุดมการณ์นักพัฒนา
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาฝีมือแรงงาน หมูบ่ ้านน่าอยูส่ าธารณูปโภคครบถ้วน การศึกษาเด่น
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี มีเศรษฐกิจมั่นคง มีชุมชนเข้มแข็ง
การปฏิบัตงิ านราชการเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส
การศึกษาไกลก้าวหน้า
เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม คุณภาพสังคมดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใส่ใจประชาชน
เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวเลื่องลือ สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจมั่นคง
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
การคมนาคมดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ส่งเสริมอาชีพ การเมืองโปร่งใส
ศรีสมเด็จเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่นและสงบสุข

113
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดเลย
เทศบาล
เทศบาลเมืองเลย
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาอาน
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาโป่ง
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลน้าสวย
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาอ้อ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาดินดา
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลเชียงคาน
อาเภอเชียงคาน
เทศบาลตาบลธาตุ
อาเภอเชียงคาน
เทศบาลตาบลปากชม
อาเภอปากชม
เทศบาลตาบลคอนสา
อาเภอปากชม
เทศบาลตาบลเชียงกลม
อาเภอปากชม
เทศบาลตาบลด่านซ้าย
อาเภอด่านซ้าย
เทศบาลตาบลศรีสองรัก
อาเภอด่านซ้าย
เทศบาลตาบลนาแห้ว
อาเภอนาแห้ว

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบคัน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล บริการโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมก้าวหน้า การกีฬาการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต สุจริต โปร่งใส
นาโป่งน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน
น้าสวยเมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีคุณธรรม นาการท่องเที่ยว การศึกษา
ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ชาวเทศบาลตาบลนาอ้อ ตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดี
มีขีดความสามารถ มีสังคม และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อสุขภาวะ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ รีบเร่งพัฒนาแหล่งน้า นาหน้าด้านคุณภาพชีวิต
พิชิตความยากจน ชุมชนสามัคคี มีการสืบสานวัฒนธรรม พร้อมนา
การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านบริการ ผสานการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ
เชียงคานเมืองแห่งชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม นาท่องเที่ยวยั่งยืน
พัฒนาตาบลธาตุ แก้ไขปัญหาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณี
วัฒนธรรมเป็นเลิศ สามัคคีให้มีบริการชุมชน
วิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีความสุข การท่องเที่ยวประทับใจ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นที่คุณธรรม
ชาวประชามีสุข ปลดทุกข์ในทุกด้าน สร้างคนสร้างงานา ยึดมั่นศาสนา
นาพาสู่ความยั่งยืน น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี
เชียงกลมสะอาด สวยงาม
เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศ
สังคมผาสุกอย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน บริการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดเลย (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลภูเรือ
อาเภอภูเรือ

เทศบาลตาบลร่องจิก
อาเภอภูเรือ
เทศบาลตาบลเอราวัณ
อาเภอเอราวัณ
เทศบาลหนองหิน
อาเภอหนองหิน

วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลภูเรือมีสภาพภูมทิ ัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การจัดการสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน เพิ่มพูน
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมมีคุณภาพสามารถร่วมพัฒนา นาพาสู่การ
บริหารจัดการที่ดีมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมล้าหน้าด้านการ
ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่คุณธรรม นาการศึกษา พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลเอราวัณพัฒนาแบบบูรณาการการคมนาคมสะดวก สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีกีฬาเด่น เน้นมาตรฐานการศึกษา อาชีพมั่นคง
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ปราศจากโรคภัยทุกวัยเป็นสุข
หนองหินเมืองน่าอยู่ มีหมู่ไม้เขียวขจี ผู้คนดีมีวัฒนธรรม ก้าวนาด้าน
การศึกษาและกีฬา ทุกชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลน้าคา
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลกันทรารมย์
อาเภอกันทรารมย์
เทศบาลตาบลขุนหาญ
อาเภอขุนหาญ
เทศบาลตาบลกระหวัน
อาเภอขุนหาญ
เทศบาลตาบลโนนสูง
อาเภอขุนหาญ

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้
เมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาเป็นเลิศ
เทิดวัฒนธรรม นาการท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปญ
ั ญา
พึ่งพาตนเอง
กันทรารมย์ ก้าวนาการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สู่เมืองน่าอยูบ่ นวิถี
เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ อู่การค้า พัฒนายัง่ ยืน

กระหวันเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจมั่นคง
คุณภาพชีวิตดี สู่สงั คมแห่งความสุข
โนนสูงรักท้องถิ่น พื้นดินเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
ใช้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้ทักษะชีวิตดูแลสุขภาพ ภายใต้
ความร่วมมือเวทีประชาคม
เทศบาลตาบลโพธิ์กระสังข์ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมล้าค่า สาธารณสุขก้าวหน้า
อาเภอขุนหาญ
การศึกษาดี การกีฬาเด่น เพิม่ การมีส่วนร่วม
เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ ชุมชนพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นาพาเศรษฐกิจ นาพาเศรษฐกิจ ร่วมคิด
อาเภอเมืองจันทร์
การพัฒนา
เทศบาลตาบลบึงไพร
บริการดี มีน้าใจ ฉับไวก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปญ
ั หาเพื่อสังคม
อาเภอบึงไพร
เทศบาลตาบลเมืองคง
เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี และเศรษฐกิจพอเพียง
อาเภอราษีไศล
เทศบาลตาบลห้วยทับทัน เทศบาลน่าอยู่ ประชาชนมีงานทา นาความรู้ทันสมัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
อาเภอห้วยทับทัน
เทศบาลตาบลวังหิน
สังคมก้าวหน้า พัฒนาบริการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจ
อาเภอวังหิน
พอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลตาบลโคกจาน
โคกจานถิ่นจานต้น ตาบลน่าอยู่ วัฒนธรรมฟูเฟือ่ ง เมืองผ้าไหมสวย
อาเภออุทุมพรพิสัย
สองห้วยบรรจบ ทานบท่าสังข์ วังน้าใสดี คนมีน้าใจ
เทศบาลตาบลแต้
มุ่งมั่นพัฒนา นาพาเกษตรอินทรีย์ กีฬาเด่น เน้นวัฒนธรรม
อาเภออุทุมพรพิสัย
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดสกลนคร
เทศบาล
เทศบาลนครสกลนคร
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลบ้านม่วง
อาเภอบ้านม่วง
เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลฮางโฮง
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลตองโขบ
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
เทศบาลตาบลหนองลาด
อาเภอวาริชภูมิ
เทศบาลตาบลนาแก้ว
อาเภอโพนนาแก้ว
เทศบาลตาบลโคกภู
อาเภอภูพาน
เทศบาลตาบลส่องดาว
อาเภอส่องดาว
เทศบาลตาบลพอกน้อย
อาเภอพรรณานิคม
เทศบาลตาบลอากาศ
อานวย
อาเภออากาศอานวย
เทศบาลตาบลสามัคคี
พัฒนา
อาเภออากาศอานวย
เทศบาลตาบลโพนแพง
อาเภออากาศอานวย
เทศบาลตาบลวาใหญ่
อาเภออากาศอานวย

วิสัยทัศน์
เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาสิ่งแวดล้อม
งามพร้อมวัฒนธรรม
พัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทลั ก้าวทันเทคโนโลยี
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงาน
สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน พัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ ใส่ใจพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการให้บริการประชาชน มุ่งผลสาเร็จ
การพัฒนาพื้นฐานที่ยั่งยืน ส่งเสริมฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี
ฮางโฮงน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ดารงประชาธิปไตย
เทศบาลตาบลตองโขบเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่การพัฒนายั่งยืน บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
นาการบริหาร บริการประชาชน
เป็นตาบลเศรษฐกิจพอเพียง สาธารณูปโภคทั่วถึง ประชาชนอยู่ดีกินดี
ชุมชนเข้มแข็ง
โคกภู เมืองน่าอยู่มงุ่ สู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
พระมุจลินท์ล้าค่า งามสง่าพิพิธภัณฑ์ เก้าชั้นน้าตก ผาน้าโจ้กตระการตา
สูงค่าผาผักหวาน
พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC
ประชาชนมีส่วนร่วม
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อากาศอานวยเป็นเมืองคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนเข้มแข่งอย่างยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
การศึกษามีคุณภาพ
บานเมืองนาอยู ควบคูคุณธรรม กาวนาการศึกษา ประชาอยูดีกินดี
ภายใน 10 ปี เทศบาลตาบลวาใหญ่น่าอยู่ คู่คุณธรรมนาพัฒนา
เพื่อประชามีสุข
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดหนองบัวลาภู
เทศบาล
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลหัวนา
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนามะเฟือง
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนาคาไฮ
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลนากลาง
อาเภอนากลาง
เทศบาลตาบลโนนสัง
อาเภอโนนสัง
เทศบาลตาบลกุดดู่
อาเภอโนนสัง
เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา
อาเภอสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลบุญทัน
อาเภอสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลนาดี
อาเภอสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลนาด่าน
อาเภอสุวรรณคูหา
เทศบาลตาบลยางหล่อ
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
เทศบาลตาบลนาเหล่า
อาเภอนาวัง

วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาทั่วถึง บริการพึงพอใจ อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ประชาชนมีอาชีพเสริม
โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมพร้อมพัฒนา
ปลอดยาเสพติด
ภายในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลนามะเฟือง ต้องได้รบั การพัฒนาให้
เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ทสี่ ุดในจังหวัดหนองบัวลาภู
นาคาไฮน่าอยู่รู้รักษ์ประเพณีท้องถิ่น พออยู่พอกินเศรษฐกิจชุมชน ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่าพัฒนาถิ่นตน ประชาชนศึกษาดีมีสันติสุข
นากลางน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีบริการทีป่ ระทับใจ
โนนสัง เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ เคียงคู่ธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กุดดู่น่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง มุง่ พัฒนาการศึกษา มวลประชา
มีส่วนร่วม
สาธารณูปโภคพร้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษาก้าวไกล ร่วมใจ
พัฒนา
เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม พร้อมนาพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิต
ความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ สืบสานคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส
น้า ไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก
พัฒนาสูส่ ากล คนสุขภาพดี วิถีพอเพียง
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดอานาจเจริญ
เทศบาล
เทศบาลเมืองอานาจเจริญ
อาเภอเมืองอานาจเจริญ
เทศบาลตาบลไก่คา
อาเภอเมืองอานาจเจริญ
เทศบาลตาบลนาวัง
อาเภอเมืองอานาจเจริญ
เทศบาลตาบลน้าปลีก
อาเภอเมืองอานาจเจริญ
เทศบาลตาบลเค็งใหญ่
อาเภอหัวตะพาน
เทศบาลตาบลรัตนวารีศรี
เจริญ อาเภอหัวตะพาน
เทศบาลตาบลชานุมาน
อาเภอชานุมาน
เทศบาลตาบลอานาจ
อาเภอลืออานาจ
เทศบาลตาบลโคกกลาง
อาเภอลืออานาจ
เทศบาลตาบลเปลือย
อาเภอลืออานาจ
เทศบาลตาบลดงมะยาง
อาเภอลืออานาจ
เทศบาลตาบลสามหนอง
อาเภอลืออานาจ
เทศบาลตาบลปทุมราชวงศา อาเภอปทุมราชวงศา
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
อาเภอปทุมราชวงศา

วิสัยทัศน์
การศึกษาทันสมัย การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
สังคมเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งข้าวพันธุ์ดี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ
เป็นศูนย์เรียนรูอ้ าชีพ พิชิตยาเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง
ตาบลนาวังน่าอยู่ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมบุญประเพณี
การศึกษาเด่น เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล
มุ่งมั่นพัฒนา เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม
ชุมชนเข้มแข็ง
ข้าวหอมมะลิเลิศล้า ก้าวนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ก่อเกิด
วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีรายได้ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตโรคร้าย ใส่ใจ
การศึกษาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ชานุมานเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจหลากหลาย ค้าขายกับต่างแดน
ชุมชนเข้มแข็ง ธรรมชาติสวยงาม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลอานาจเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาสู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเทศบาล
ธรรมาภิบาล
ใช้สมอง มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ พัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง
ตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล
ตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพ
และการบริหารจัดแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น เน้นเศรษฐกิจ เนรมิตแหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลนาป่าแซงน่าอยู่ เคียงคู่การศึกษา สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปี่ยมล้นคุณธรรม
นาสู่อาเซียน

119
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลหนองข่า
อาเภอปทุมราชวงศา
เทศบาลตาบลห้วย
อาเภอปทุมราชวงศา
เทศบาลตาบลพนา
อาเภอพนา

วิสัยทัศน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลห้วยเป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี
สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใน ปี 2561 คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลตาบลพนาจะดีขึ้นทุกด้าน
เป็นบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาควบคู่กับ
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล

120
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
เทศบาล
เทศบาลนครอุดร
อาเภอเมือง

วิสัยทัศน์
นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน
บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา เทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา อาเภอเมือง ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลใน
อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล
เทศบาลเมืองหนองสาโรง
อาเภอเมือง
เทศบาลเมืองบ้านดุง
อาเภอบ้านดุง
เทศบาลตาบลกุดจับ
อาเภอกุดจับ
เทศบาลตาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ
เทศบาลตาบลตาลเลียน
อาเภอกุดจับ
เทศบาลตาบลนาวงัว
อาเภอน้าโสม
เทศบาลตาบลเชียงแหว
อาเภอกุมภวาปี

เทศบาลตาบลกงพานพันดอน อาเภอกุมภวาปี
เทศบาลตาบลกุมภวาปี
อาเภอกุมภวาปี

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทกั ษ์ธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุน
การท่องเที่ยว
เมืองน่าอยู่เชิดชูธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม นาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างเมืองกุดจับให้น่าอยู่ ควบคู่การศึกษา วัฒนธรรมนาหน้า พัฒนา
สุขภาพ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เชียงเพ็งเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจชุมชนดีตามวิถีแห่งความพอเพียง
แหล่งเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตพอเพียง
ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม นาเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพเพิ่ม
รายได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่ ผู้คนมีความรู้คู่คุณและจริยธรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริแบบ
พอเพียง ผู้นาเก่งองค์กรดี มีอาชีพทีห่ ลากหลาย เน้นขยายส่งเสริม
การศึกษาคู่ชีวิต มุ่งพิชิตปัญหายาเสพติดและเยาวชน ทาตาบลให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชน
เข้มแข็ง
การพัฒนาเทศบาลตาบลกุมภวาปี ให้ไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้า
และเป็นเมืองที่น่าอยู่มีสภาพ แวดล้อมที่สะอาดสวยงาม
ประชาชนมีความสมานฉันท์เอือ้ อาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึง่ ตนเองได้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง

121
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาล
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลอุบล
อาเภอเมือง

เทศบาลตาบลขามใหญ่
อาเภอเมือง
เทศบาลเมืองแจระแม
อาเภอเมือง
เทศบาลตาบลปทุม
อาเภอเมือง

วิสัยทัศน์
มีส่วนร่วม รวมพลังสร้าง มหานครอุบลราชธานี
1. พัฒนาทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ประชาชนมีส่วนร่วม มุง่ มั่นพัฒนาเทศบาลสู่อาเซียน
3. ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานประเพณี มุ่งมั่นให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่
4. ร่วมคิดร่วมทาร่วมพัฒนา ยึดมั่นประเพณี สู่เมืองน่าอยู่
5. เราจะเดินไปสู่การพัฒนา เทศบาลน่าอยู่ภายใต้ประเพณี และการมี
ส่วนร่วม
6. พัฒนานาสมัย ร่วมคิดร่วมทา สร้างสรรค์ประเพณี พื้นทีน่ ่าอยู่อาศัย
โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษาเด่น เน้นสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ มุ่งสูส่ ังคม
สวัสดิการ
แจระแมเมืองแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ
เทศบาลตาบลปทุมมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง ส่งเสริมด้านอาชีพ พัฒนาแหล่งน้า ไฟฟ้า
คมนาคม ตลาด ทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริม
การท่องเที่ยว พัฒนาสาธารณูปโภคและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
เพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

เทศบาลตาบลเขมราฐ
อาเภอเขมราฐ

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงประสานความคิด เศรษฐกิจ
รุดหน้า ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาทั่วถึงก้าวไกล
มีจิตใจเมตตาเอื้ออาทร ช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นให้เป็นความร่วมมือ
ในการพัฒนาเมืองเขมราฐให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และคู่กับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การสืบสานอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา
มีบริการสาธารณะพร้อมสรรพ ขานรับประชาธิปไตย

เทศบาลตาบลขามป้อม
อาเภอเขมราฐ
เทศบาลตาบลเมืองเดช
อาเภอเดชอุดม

เมืองใหม่ไร้มลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา รักษาวัฒนธรรม
เน้นนาหลักธรรมาภิบาล
สร้างชุมชนให้รงุ่ เรือง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่

122
ตัวอย่างวิสัยทัศน์เทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
เทศบาล
เทศบาลตาบลบัวงาม
อาเภอเดชอุดม
เทศบาลตาบลโพนงาม
อาเภอเดชอุดม
เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอโพธิ์ไทร
เทศบาลตาบลน้ายืน
อาเภอน้ายืน
เทศบาลตาบลบุ่งมะแลง
อาเภอสว่างวีระวงศ์
เทศบาลตาบลนาจาน
อาเภอนาเยีย
เทศบาลตาบลห้วยเรือ
อาเภอเขื่องใน
เทศบาลตาบลคอแลน
อาเภอบุณฑริก
เทศบาลเมืองวารินชาราบ
อาเภอวารินชาราบ
เทศบาลตาบลแสนสุข
อาเภอวารินชาราบ

วิสัยทัศน์
เทศบาลบัวงามเมืองน่าอยู่ ควบคู่พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
เลิศล้าการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ให้ความสาคัญการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม หนุนนาผลิตภัณฑ์ตาบล สงเคราะห์คนพิการ และ
ผู้สงู อายุ ดูแลสภาพแวดล้อม น้อมรับฟังความคิดเห็น สร้างความอยู่เย็น
ให้ชาวประชา
สร้างภูมทิ ัศน์ พัฒนามีส่วนร่วม ผดุงความเป็นธรรม นาโพธิ์ไทรก้าวหน้า
มุ่งสูป่ ระชาคมอาเซียน
น้ายืน เมืองน่าอยู่ อู่วัฒนธรรม นาการศึกษา ประชามีส่วนร่วม
เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริม
การศาสนา การศึกษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวและ
คุณภาพชีวิต
นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สังคมดี และสิ่งแวดล้อมดีบริหาร
บ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ห้วยเรือเมืองแห่งความสุข
แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
และบริการสาธารณสุข ทาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ดูแลผูส้ ูงวัยใส่ใจเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส ทรัพยากรธรรมชาติต้องรักษา แก้ปัญหายาเสพ ติด
วารินเมืองน่าอยู่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทีส่ มบูรณ์ เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ
สภาพสิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณธรรม นาชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรง
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาปลอดภัย ก้าวไกล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน

ที่ทางานปัจจุบัน
E-mail

นางสาวชนัฏดา ผลานันต์
1 มกราคม 2522
จังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2544)
กองบรรณาธิการ บริษทั บ้านผู้นาจากัด (2545)
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อิมเมจโซลูชั่น จากัด (2546)
ผู้สื่อข่าววารสารวงการแพทย์ วงการยา บริษัท สรรพสาร จากัด (2547)
กองบรรณาธิการ บริษัท รักลูกแอนด์พบั ลิชชิ่งเซอร์วิส จากัด (2548)
กรรมการผู้จัดการ บริษทั 9 พอดี จากัด
kikchanatda@gmail.com

