ห น า | 1

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
1. ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
ที่ ตั้ ง เทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก เลขที่ 159 หมู ที่ 14 บ า นหั ว นายู ง ตํ า บลด า นซ า ย
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย อยูจากจังหวัดเลยเปนระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ตั้งอยูในเขตเทศบาล
ตําบลดานซาย มีพื้นที่รับผิดชอบอยูในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ประมาณ 118.5 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 74,063 ไร เฉลี่ยพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร/ 40 คน
2. อาณาเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก มีพื้นที่การปกครองและอาณาเขตติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตอตําบลนาหอ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
- ทิศใต ติดตอตําบลโปง, ตําบลอิปุม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
- ทิศตะวันออก ติดตอตําบลโคกงาม, ตําบลโพนสูง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
-ทิศตะวันตก
ติดตอตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และตําบลบอโพธิ์
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติความเปนมาตําบลดานซาย
1. ตั้ ง อยู ท างด า นซ า ยของเมื อ งบางยาง(อํ า เภอนครไทย) ซึ่ ง “พ อ ขุ น บางกลางท า ว”
เจาเมืองตั้งเปนเมืองหนาดานจึงเรียกชื่อเมืองวา ดานซาย ตอมาเพี้ยนเปน “ ดานซาย ”
2. มาจากคํ า ว า ด า นชาง ซึ่งในสมัย โบราณ พื้น ที่บ ริเวณนี้มีชางปาชุกชุมมาหากิน ในปา
ระหวางภูหลวง– โปงสิงตัน ปาเขตเมืองลานชาง แขวงไชยบุรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว คนสมัยนั้นจึงเรียกวาดานชาง ตอมาเพี้ยนเปน “ดานซาย”
3. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งตรงกับสมัยพระไชยเชษฐาธิ
ราชแหงกรุ งศรีสั ตนาคณหุต (สาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวในปจจุบัน ) กษั ตริยทั้งสองไดให
สัตยาบันตอกันที่จะไมรุกรานซึ่งกันและกัน เพื่อเปนสักขีพยานทั้งสองอาณาจักรจึงไดสรางเจดียศรีสองรัก
ขึ้น ใน พ.ศ. 2103 และแล วเสร็ จ สมบูร ณในป พ.ศ. 2106 และองคพระธาตุศรีส องรักจึงเปน ที่เคารพ
สักการะของประชาชนของทั้งสองประเทศมาจนถึงปจจุบัน
4. ในสมัย กรุ งรั ตนโกสิน ทร ดานซ ายยังคงเป นเมืองชั้นตรี ขึ้น อยู ในเขตการปกครองเมื อง
พิษณุโลกและในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองดานซายไดโอนมาอยูในความปกครองของจังหวัดเลยมีพระแกวอาสา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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(กองแสง) เปนเจาเมืองดานซายคนแรก ตําบลดานซายไดตั้งขึ้นเปนตําบลตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองทองที่พุทธศักราช 2457 ซึ่งตราขึ้นในราชกาลที่ 6 ปจจุบันตําบลดานซายเปนที่ตั้งเทศบาลตําบล
ดานซายและเทศบาลตําบลศรีสองรัก
5. นับตั้งแตไดมีกฎหมายแมบทในการจัดระเบียบราชการการบริหารของประเทศไทย คือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวย การจัดระเบียบของ
ประเทศไทยที่ใชแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดวางโครงสรางในการจัด
ระเบียบบริหารราชการบริหารออกเปน 3 สวน คือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนทองถิ่น โดยที่เทศบาล
ตําบลศรีสองรัก อยูในสวนการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวน
ตําบลเปนเทศบาลตําบลศรีสองรัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
1.2. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง- ต่ํา สลับที่ราบเชิงเขา สูงกวาระดับน้ําทะเล ปานกลางเฉลี่ย
400 – 1,000 เมตร พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ มีระยะหางจากจังหวัดเลย ประมาณ 82
กิโลเมตร หางอําเภอดานซาย ประมาณ 1 กิโลเมตร
1.3 .ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (ชวงเดือน พฤษภาคม– ตุลาคม) ฤดูหนาว ชวงเดือน (พฤศจิกายน –
กุมภาพันธ) อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 1 – 10 องศาเซลเซียส และฤดูรอน
(มีนาคม – เมษายน) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 – 40 องศา
1.4 ลักษณะการใชที่ดิน
สภาพดินของตําบลดานซาย แบงตามลักษณะของการใชประโยชน ดังนี้
กลุมดินภูเขา สวนมากอยูทางทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก พื้นที่มีความลาดชันมาก ใน
อดีตพื้นที่มีความอุดมสมบูรณมาก ปจจุบันพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทําไรขาว, ขาวโพดเลี้ยงสัตว,
ขิง และถั่วตาง ๆ ความลึกของหนาดินประมาณ 1-1.5 เมตร สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ
600-923 เมตร ดินกลุมนี้สวนมากจะอยูในพื้นที่บานกางปลา, น้ําพุ, ศาลานอย, นาหวานอย,
หวยออย และบานนาสีเทียน
กลุมดิน ดอน ดิน กลุมนี้มีความอุดมสมบูร ณป านกลาง ดิน กลุ มนี้ พบมากในพื้น ที่ต อนกลางของ
ตําบลลงไปจนถึงทิศใต มีลักษณะเปนสันดอยหรือเนินเขาสลับกับที่ราบลุม เกษตรกรใชเพาะปลูกพืชไร เชน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว, ถั่ว, ขิง แตปจจุบันเกษตรกรไดเปลี่ยนมาปลูกไมผลไมยืนตนบางสวน เชน มะมวง,
มะขาม, ลําไย, ลิ้นจี่, สม, และยางพารา สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 300-600 เมตร กลุมดินชุดนี้
สวนใหญจะอยูในพื้นที่บานดานซาย, บานเหนือ, บานเดิ่น บางสวน บานนาหวาตอนกลาง บานนาทุม
บานหนามแทง บานนาสีเทียน บานหนองฟาแลบ บานนาเวียง และบานนาเวียงใหญ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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กลุมดินตะกอน ดินกลุมนี้มีความอุดมสมบูรณดี ซึ่งเกิดจากการชะลางพังทลายของหนาดินจาก
ภูเขาทางดานทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกไหลมารวมกัน ทางดานทิศเหนือ เกษตรกรใช
ประโยชนในการทํานา ปลูกผัก ประมง ปศุสัตว ซึ่งประกอบไปดวย บานดานซาย นาทุม หนามแทง นาสี
เทียน หนองฟาแลบ นาเวียง หัวนายูง และบานนาเวียงใหญบางสวน
สภาพการปลู กพื ช เกษตรกรสว นใหญจ ะประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยจะปลูกพื ช
เศรษฐกิจที่สําคัญคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนา ขาวไร ขิง ถั่วตาง ๆ และมีบางสวนจะทําการเลี้ยงสัตวและ
เลี้ ย งปลาและในส ว นของไม ผ ลมี ก ารปลูกลําไย ลิ้ น จี่ มะขามหวาน สม สว นไมผ ลไมยืน ตน มีการปลู ก
ยางพารา สั ก กฤษณา
และแนวโนมในอนาคตเกษตรกรมีความสนใจที่ จะปลูกยางพาราเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากราคาดีสวนไมผลมีปญหาเรื่องทุนไมคุมตอการลงทุน ซึ่งในปจจุบันการผลิตของเกษตรกร
ตําบลดานซายมีการผลิตเพื่อการคาเปนบางสวน สวนใหญมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและรายได เชน ปุยเคมี สารเคมี เครื่องจักรกลการเกษตร ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม รวมทั้งสารเคมีปนเปอนและตกคางไปกับผลผลิต ทํา
ใหผูบริโภคไดรับสารพิษมากขึ้น
ลักษณะการใชประโยชนของที่ดินในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก แบงไดพอสังเขป ดังนี้
ตําบลดานซาย มีพื้นที่ทั้งหมด 103,025 ไร พื้นที่ทําการเกษตร 25,864 ไร (คิดเปนรอยละ
25ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยแบงออกเปนพื้นที่ทํานา 2,802 ไร พื้นที่ทําไร 8,265 ไร พื้นที่ปลูกไมผลไม
ยืนตน 3,305 ไร พื้นที่ทําการเกษตรอื่น ๆ 11,492 ไร พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักทั้งหมด
74,062.50 ไร อางอิงจาก เว็ปไซต สํานักงานเกษตรอําเภอดานซาย dansai.loei.doae.go.th
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ มีลําน้ํา,ลําหวย 6 สาย ประกอบดวย
(1) ลําน้ําหมัน เกิดจากภูลมโลบริเวณรอยตอระหวางอําเภอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กับอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ไหลผานตําบล
กกสะทอน ตําบลโปง ตําบลดานซายตกที่ลําน้ําเหือง บริเวณบานปากหมัน ตําบลปากหมัน อําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย ความยาวประมาณ 66 กิโลเมตร
(2) ลําน้ําพาน เกิดจากปาภูเปอย ไหลผานบานหนามแทง บานนาทุม บานนาเวียง บานหนอง
ฟาแลบ ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานหนองฟาแลบ
(3) ลําน้ําอู เกิดจากปาตนน้ําหวยซัก หวยเดื่อไหลมารวมกัน ผานบานนาหวา บานหัวนายูง
บานเหนือ ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานหัวนายูง
(4) ลําน้ําศอก เกิดจากภูเขาในเขตตําบลโคกงาม อําเภอดานซาย ไหลผานบานหวยตาด ตําบล
โคกงาม บานเดิ่น ตําบลดานซาย ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานเดิ่น
(5) หวยน้ําไภ เกิดจากปาบริเวณบานหวยออย ไหลผานบานนาสีเทียน มาบรรจบลําน้ําพาน
บานนาทุม
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(6) หวยน้ําอุน เกิดจากตนน้ําบริเวณบานกางปลา ไหลผานบานเดิ่น มาบรรจบที่ลําน้ําศอก
แหลงน้ําที่สรางขึ้น ประกอบดวย
- ฝาย 6 แหง ประกอบดวย บานกางปลา 2 แหง, บานนาหวา 2 แหง ,
บานหนามแทง 1 แหง และบานศาลานอย 1 แหง
- บอโยก(บาดาล) 30 แหง แยกเปน บอบาดาลแบบสูบไฟฟา 19 แหง
และบอ
บาดาลแบบมือโยก 11 แหง
- บอน้ําตื้น ๑ แหง - อื่น ๆ สระน้ํา
53 แหง
ระบบประปา
-ประปาผิวดินขนาดใหญ 3 แหง - ประปาภูเขา/น้ําซับ 9 แหง
1.6 ลักษณะของไมและปา ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะปาไมในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ยังมีความอุดมสมบูรณ แตสวนใหญจะเปนไมเบญจพรรณ ไผและ ไผสวน มีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม
แม น้ํ า ลํ า ห ว ยที่ ค อ ยข า งอุ ด มสมบู ร ณ ในเขตเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก มี ป า ชุ ม ชน/ ป า สาธารณะ
จํานวน 6 แหง

2 .ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง ตํ า บลด า นซา ยมี ห มู บ านตามพระราชบั ญ ญั ติลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พุทธศักราช 2457 จํานวน 15 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบล
ดานซาย และเทศบาลตําบลศรีสองรัก แยกพื้นที่ในเขตปกครอง ดังนี้
1 ) ห มู บ า น ที่ มี พื้ น ที่ ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ศ รี ส อ ง รั ก บ า ง ส ว น
ไดแก หมูที่ 2 บานเหนือ,หมูที่ 3 บานเดิ่น, หมูที่ 9 บานนาเวียง, หมูที่ 11 บานนาทุม และหมูที่ 14 บาน
หัวนายูง รวม 5 หมูบาน
2) หมู บ า น ที่ มี พื้ น ที่ เ ต็ ม ทั้ ง หมู บ า นในเขตเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ได แ ก
หมู ที่ 4 บ า นนาหว า ,หมู ที่ 5 บ า นก า งปลา,หมู ที่ 6 บ า นน้ํ า พุ , หมู ที่ 7 บ า นหนามแท ง , หมู ที่ 8
บานหนองฟาแลบ, หมูที่ 10 บานนาสีเทียน,หมูที่ 12 บานนาเวียงใหญ,หมูที่ 13 บานหวยออย และ หมูที่
15 บานศาลานอย รวม 9 หมูบาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในตําบล คือ เทศบาลตําบลดานซายไดแก หมูที่ 1 บานดานซาย
รายนามกํานัน/ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
หมูที่ 2 บานเหนือ
นายวุฒินันท บุตรดา
ผูใหญบานเหนือ
หมูที่ 3 บานเดิ่น
นางนภัสนันท โตเลิศมงคล
ผูใหญบานเดิ่น
หมูที่ 4 บานนาหวา
นายบุญล้ํา ทองหลา
ผูใหญบานนาหวา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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หมูที่ 5 บานกางปลา
นายบัวลอง ศิริ
ผูใหญบานกางปลา
หมูที่ 6 บานน้ําพุ
นายสมชาย เชื้อบุญมี
ผูใหญบานน้ําพุ
หมูที่ 7 บานหนามแทง
นายสมพร นนทะโคตร
ผูใหญบานหนามแทง
หมูที่ 8 บานหนองฟาแลบ
นายประพัทธชัย ไชยนอก
กํานันตําบลดานซาย
หมูที่ 9 บานนาเวียง
นายสุทัศน ยศคําแหง
ผูใหญบานนาเวียง
หมูที่ 10 บานนาสีเทียน
นายสมโภชน ยศปญญา
ผูใหญบานนาสีเทียน
หมูที่ 11 บานนาทุม
นางพัชรี เชื้อบุญมี
ผูใหญบานนาทุม
หมูที่ 12 บานนาเวียงใหญ
นายวิธัช สุวรรณเกิด
ผูใหญบานนาเวียงใหญ
หมูที่ 13 บานหวยออย
นายทนง บุญธรรม
ผูใหญบานหวยออย
หมูที่ 14 บานหัวนายูง
นายวิเนตร ศรีบุตรตา
ผูใหญบานหัวนายูง
หมูที่ 15 บานศาลานอย
นายละพีพร สารมโน
ผูใหญบานศาลานอย
2.2 การเลือกตั้ง
ตํ า บลด า นซ า ยมี ห มู บ า นตามพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่ พุ ท ธศั ก ราช 2457
จํานวน 15 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลดานซาย และ
เทศบาลตําบล ศรีสองรัก แยกพื้นที่ในเขตปกครอง ดังนี้
1 ) ห มู บ า น ที่ มี พื้ น ที่ ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ศ รี ส อ ง รั ก บ า ง ส ว น
ไดแก หมูที่ 2 บานเหนือ,หมูที่ 3 บานเดิ่น, หมูที่ 9 บานนาเวียง, หมูที่ 11 บานนาทุม และหมูที่ 14 บาน
หัวนายูง รวม 5 หมูบาน

2) หมู บ า น ที่ มี พื้ น ที่ เ ต็ ม ทั้ ง หมู บ า นในเขตเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ได แ ก
หมู ที่ 4 บ า นนาหว า ,หมู ที่ 5 บ า นก า งปลา,หมู ที่ 6 บ า นน้ํ า พุ , หมู ที่ 7 บ า นหนามแท ง , หมู ที่ 8
บานหนองฟาแลบ, หมูที่ 10 บานนาสีเทียน,หมูที่ 12 บานนาเวียงใหญ,หมูที่ 13 บานหวยออย และ หมูที่
15 บานศาลานอย รวม 9 หมูบาน แบงเขตการเลือกตั้ง 2 เขตการเลือกตั้ง ไดแก
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย หมู ที่ 2 บ านเหนือ (บางสว น) หมู ที่ 4 บ านนาหว า
ยกทั้งหมู หมูที่ 7 บานหนามแทง ยกทั้งหมู หมูที่ 8 บานหนองฟาแลบ ยกทั้งหมู หมูที่ 11 บานนา
ทุม (บางสวน) และ หมูท ี่ 13 บานหวยออย ยกทั้งหมู
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย หมูที่ 3 บานเดิ่น (บางสวน)หมูที่ 5 บานกางปลา
ยกทั้งหมู หมูที่ 6 บานน้ําพุ ยกทั้งหมู หมูที่ 9 บานนาเวียง (บางสวน) หมูที่ 14 บานหัวนายูง
(บางสวน) และ หมูที่ 15 บานศาลานอย ยกทั้งหมู
ผูบริหารทองถิ่นและผูชวยผูบริหารทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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ชื่อ - สกุล
1. นายเวทิน เพียรวิทยา
2. นายเจษฎา หุมอาจ
3. นายสมคิด หอมทรัพย
4. ด.ต.บัณฑิตย ไชยศรี

ตําแหนง

การศึกษา

โทรศัพท

นายกฯ
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.6
ม. 6

0-8846-7747-7
0-8621-8390-4
0-8076-1208-4
0-8564-6262-9

5. นายมงคลชัย ตันโยสิ
ที่ปรึกษานายกฯ
ปริญญาตรี
0-8945-9925-1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสองรักแบงตามเขตเลือกตั้ง
ตําแหนง / สท.เขต
การศึกษา
โทรศัพท
ชื่อ - สกุล
1.นางประภาภรณ ไชยศรี
ประธานสภาฯ
ปริญญาตรี
0-8284-0945-0
2.นายละมาย บุญอาจ
รองประธานสภาฯ
ม.ปลาย
0-8546-5429-0
3.นายกาจ เชื้อบุญไทย
สมาชิกสภาฯเขต 1
ม.ตน
0-8284-4716-0
4.นางวรนุช ยศพิมพ
สมาชิกสภาฯเขต 1
ม.ปลาย
0-8076-2844-0
5.นางบุญพัก ทรงพุฒิ
สมาชิกสภาฯเขต 1
ม.ปลาย
0-8126-3650-9
6.นายสกล นนทะโคตร
สมาชิกสภาฯเขต 1/
อนุปริญญา
0-8572-9052-6
เลขานุการสภาฯ
7.นายสมศักดิ์ บุญไทย
สมาชิกสภาฯเขต 1
ป.6
0-9310-5298-9
8.นายสัญญลักษณ จันทรเทศ
สมาชิกสภาฯเขต 2
ม.ตน
0-8873-4706-5
9.นายสมทรง แสงราช
สมาชิกสภาฯเขต 2
ม.ตน
0-8786-5387-4
10.นายสมจิต โสประดิษฐ
สมาชิกสภาฯเขต 2
ป.4
0-8832-5478-7
11.นางธีรนาถ อินทยศ
สมาชิกสภาฯเขต 2
ม.ปลาย
0-8723-4047-9
12.นายสิทธิศักดิ์ ยะเสน
สมาชิกสภาฯเขต 2
ปริญญาตรี
0-8851-5652-3
หมายเหตุ ครบวาระการดํารงตําแหนง วันที่ 2 มีนาคม 2561
3 .ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก รวมทั้งสิ้น 4,703 คน ชาย 2,404 คน
หญิง 2,299 คน จํานวนครัวเรือน 1,974 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 40 คน/ ตาราง
กิโลเมตร มีรายละเอียดแยกตามรายหมูบาน ดังนี้

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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หมูที่

ชื่อหมูบาน

ประชากร
ประชาย
รวมประชากร จํานวนครัวเรือน
(ชาย)
(หญิง)
(คน)
2 บานเหนือ
22
23
45
39
3 บานเดิ่น
436
436
872
506
4 บานนาหวา
221
202
423
194
5 บานกางปลา
123
106
229
81
6 บานน้ําพุ
243
207
450
170
7 บานหนามแทง
301
296
597
181
8 บานหนองฟาแลบ
259
277
536
183
9 บานนาเวียง
89
94
183
109
10 บานนาสีเทียน
148
144
292
105
11 บานนาทุม
176
177
353
120
12 บานนาเวียงใหญ
107
111
218
81
13 บานหวยออย
93
84
177
48
14 บานหัวนายูง
76
38
114
86
15 บานศาลานอย
110
104
214
71
รวม
2,404
2,299
4,703
1,974
(ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2559 จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
การวิเคราะหขอมูลประชากรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ประชากรเมื่อ
ชาย
หญิง
พ.ศ.
2555
3,603
2,799
2556
2,374
2,228
2557
2,396
2,261
2558
2,385
2,283
2559
2,404
2,299

รวม

จํานวนครัวเรือน

6,402
4,602
4,657
4,668
4,703

1,559
1,735
1,856
1,885
1,974

หมูบานในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก จากขอมูล จปฐ.ป 2559 ทั้ง 14 หมูบา น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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หมูที่
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อหมูบาน
บานเหนือ
บานเดิ่น
บานนาหวา
บานกางปลา
บานน้ําพุ
บานหนามแทง
บานหนองฟาแลบ
บานนาเวียง
บานนาสีเทียน
บานนาทุม
บานนาเวียงใหญ
บานหวยออย
บานหัวนายูง
บานศาลานอย

รวม

ประชากร(ชาย)

ประชาย(หญิง)

รวมประชากร

17
244
155
113
177
228
191
61
107
163
78
84
36
93
1,747

16
269
159
117
163
235
212
2
118
154
76
77
31
88
1,797

33
513
314
230
340
463
403
143
225
317
154
161
67
181
3,554

จํานวน
ครัวเรือน
17
233
96
61
104
151
134
53
73
98
55
45
36
46
1,202

รวมทั้งหมด 3,544 คน แยกประเภทชาย 1,747 คน หญิง 1,797 คน 1,202 ครัวเรือน
ความหนาแนนของประชากรตอพื้นมี่เทากับ 30 คน ตอตารางกิโลเมตร
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จํานวนประชากรแรกเกิด-เยาวชน
419
414 อายุต่ํากวา 18 ป
จํานวนประชากร
1,794
1,930 อายุ 18-60 ป
จํานวนประชากรผูสูงอายุ
620
621 อายุมากกวา 60 ป
รวม
2,833
2,965 รวมทั้งสิ้น 5,798 คน
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- การศึกษาในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก มีประเภทของการศึกษา ดังตอไปนี้
2.1 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 3 แหง
1 ) โรงเรียนบานน้ําพุ ม.6
จํานวนนักเรียน 31 คน
2 ) โรงเรียนบานนาทุม ม.11
จํานวนนักเรียน 68 คน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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3 ) โรงเรียนบานศาลานอย ม.15

จํานวนนักเรียน

21 คน

2.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 2 แหง
1) โรงเรียนศรีสองรักษวทิ ยา(พื้นที่บางสวน) จํานวนนักเรียน 980 คน
2) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลดานซาย
จํานวนนักเรียน 420 คน
2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทง หมูที่ 7 จํานวนเด็ก 30 คน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาพัฒนาราม หมูที่ 6 จํานวนเด็ก 13 คน
2.4 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
จํานวน 12 แหง
1) ที่อานหนังสือพิมพบานเดิ่น
หมูที่ 3
1 แหง
2) ที่อานหนังสือพิมพบานนาหวา หมูที่ 4
1 แหง
3) ที่อานหนังสือพิมพบานกางปลา หมูที่ 5
1 แหง
4) ที่อานหนังสือพิมพบานน้ําพุ
หมูที่ 6
1 แหง
5) ที่อานหนังสือพิมพบานหนามแทง หมูที่ 7
1 แหง
6) ที่อานหนังสือพิมพบานหนองฟาแลบ หมูที่ 8
1 แหง
7) ที่อานหนังสือพิมพบานนาเวียง หมูที่ 9
1 แหง
8) ที่อานหนังสือพิมพบานนาสีเทียน หมูที่ 10
1 แหง
9) ที่อานหนังสือพิมพบานนาทุม หมูที่ 11
1 แหง
10) ที่อานหนังสือพิมพบานนาเวียงใหญ หมูที่ 12 1 แหง
11) ที่อานหนังสือพิมพบานหวยออย หมูที่ 13
1 แหง
12) ที่อานหนังสือพิมพบานศาลานอย หมูที่ 15
1 แหง
- ศูนยการเรียนชุมชนหรือ กศน. จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่ บานหนามแทง 7
4.2 การสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุ ม เสี่ ย ง โรคที่ มั ก เกิ ด แก ป ระชากรในชุ ม ชน เช น กั น ได แ ก โรคความดั น เบาหวาน
โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือ
ประชาชนบางรายไม ย อมไปคั ด กรองหรื อ ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป การแก ไ ขป ญ หา คื อ เทศบาล
โรงพยาบาล และอสม. ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลใน
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ระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการ
เจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ
ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล อสม.ประจําหมูบาน จัด
กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
หนวยงานดานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แหง ไดแก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 11 แหง
4.3 อาชญากรรม
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน และทําลายทรัพยสินของราชการ ซึ่งเทศบาลตําบลศรีสองรักก็ไดดําเนินการปองกันการเกิด
เหตุ ดังกล า ว จากการสํ ารวจข อมู ล พื้นฐานพบวา สว นมากครัว เรือนมีการปองกัน อุบัติภัย อยา งถูกวิธี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันปญหาของเทศบาลตําบลศรีสองรัก ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะในสถานที่ที่อันตราย และพื้นที่เสี่ยง
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลตําบลศรีสองรัก จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรดานซาย
ไดแจงใหกับเทศบาลตําบลศรีสองรักทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก มีผูที่ติดยาเสพติดแต
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา
ประชาชน ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจ
หน า ที่ เ ท า นั้ น เช น การณรงค การประชาสั ม พั น ธ การแจ ง เบาะแส การฝ ก อบรมให ค วามรู
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบล
ศรีสองรัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ใหแก
ชุมชน ผลการสํารวจพบวาประชาชนในเขตตําบลศรีสองรักพบวา ประชากรที่สูบบุหรี่ จํานวน 325 คน
ติดสุรา จํานวน 12 คน
4.5 การสังคมสังเคราะห
เทศบาลตําบลศรีสองรักไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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3. ประสานการทําบัตรผูพิการ
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน
- ผูสูงอายุ
จํานวน 670 คน
- ผูพิการ
จํานวน 122 คน
- ผูปวยเอดส
จํานวน
4 คน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม เสนทางสายหลักที่ใชในการสัญจรระหวางตําบล อําเภอ และจังหวัด คือ
5.1.1การคมนาคม เสนทางสายหลักที่เชื่อมระหวางอําเภอและจังหวัดที่ผานพื้นที่เทศบาล
ตําบลศรีสองรัก มี 5 สายดังนี้
(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2013 สายดานซาย – โคกงาม ระยะทาง 15 กิโลเมตร
(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2014 สายดานซาย – โปงชี ระยะทาง 12 กิโลเมตร
(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2013 สายดานซาย – นครไทย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
(4) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2113 สายดานซาย – นาแหว ระยะทาง 35 กิโลเมตร
(5) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3114 สายดานซาย – ปากหมัน ระยะทาง 28 กิโลเมตร
5.1.2 ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน/ตําบล
(1) ถนนลาดยาง สายบานเดิ่น-นาเวียง ระยะทาง 2.375 กิโลเมตร
(2) ถนนลาดยาง สายนาทุม-นาหวา ระยะทาง 4.196 กิโลเมตร
(3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฟาแลบ-หนามแทง ระยะทาง 1.287 กิโลเมตร
(4)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลูกรัง สายบานเดิ่นกางปลา ระยะทาง 6.315 กิโลเมตร
(5)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนาแทง-นาสีเทียน ระยะทาง 1.516 กิโลเมตร
(6)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาสีเทียน-หวยออย ระยะทาง 0.712 กิโลเมตร
5.1.3 ถนนภายในหมูบาน
(1)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหนือ หมูที่ 2 ระยะทาง 1.955 กิโลเมตร
(2)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเดิน่ หมูที่ 3 ระยะทาง 0.985 กิโลเมตร
(3)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาหวา หมูที่ 4 ระยะทาง 0.549 กิโลเมตร
(4)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกางปลา หมูที่ 5 ระยะทาง 3.130 กิโลเมตร
(5)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานน้ําพุ หมูที่ 6 ระยะทาง 0.890 กิโลเมตร
(6)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหนามแทง หมูที่ 7 ระยะทาง 1.155 กิโลเมตร
(7)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหนองฟาแลบ หมูที่ 8 ระยะทาง 1.805 กิโลเมตร
(8)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาเวียง หมูที่ 9 ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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(9)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาสีเทียน หมูที่ 10 ระยะทาง 0.905 กิโลเมตร
(10)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาทุม หมูที่ 11 ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร
(11)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาเวียงใหญ หมูที่ 12 ระยะทาง 0.866 กิโลเมตร
(12)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยออย หมูที่ 13 ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
(13)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ าน บานหัวนายูง หมูที่ 14 ระยะทาง 0.201กิโลเมตร
(14)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานศาลานอย หมูที่ 15 ระยะทาง 0.640 กิโลเมตร
5.2 การไฟฟา
- การไฟฟา ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน ราษฎรมีไฟฟาใชรอยเปอรเซ็นต มีสถานีจายไฟฟายอย 1 แหง
และโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กน้ําหมันการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 1 แหง
5.3 การประปา
พื้นที่เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก บางหมูบานใชประปาสวนภูมิภาค บางหมูบานใชน้ําประปา
ภูเขา และบางหมูบานประปาภูเขาน้ําซับ โดยบางหมูบานบริหารจัดการกันเอง สวนบางหมูบานให
เทศบาลบริหารจัดการ สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต แตจะมี
บางหมู บ า น/ครั ว เรื อ น จะขาดแคลนน้ํา อุ ป โภคในช ว งฤดู แ ล ง ทางเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก จึ ง ได
ดําเนินการนํารถบรรทุกน้ําแจกจายตามจุดบริการและไดดําเนินการจัดหาแหลงน้ําใหมเพื่อใชในในการทํา
ประปาภูเขาและของบประมาณจากหนวยงานภาครัฐในการดําเนินการ
5.4 โทรศัพท
(1) มีโทรศัพทพื้นฐาน (ตูสาธารณะ) หมูบานละ 1 แหง ไมสามารถใชงานได
(2) มีสถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม 1 แหง

6. สภาพเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
อาชีพ ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรกรรม อาชีพเก็บของปา อาชีพทําสวนผลไม
- การเกษตรกรรม ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรด ยางพารา เปนตน
- การเก็บของปา ไดแก เห็ด หนอไม เปนตน
6.2 การประมง
การประมงตําบลดานซาย มีการเลี้ยงปลาไวบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ มีบอเลี้ยงปลา
ซึ่งกระจายตามหมู บ านตางๆ ดั งนี้ หมู ที่ 7 จํ านวน 28 บ อ หมู ที่ 11 จํ านวน 20 บ อ หมู ที่ 3
จํานวน 16 บอ และหมูที่ 12 จํานวน 10 บอ
6.3 การปศุสัตว
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ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลศรีสองรักมี ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริอําเภอดานซาย
เนื้อที่ประมาณ 151 ไร 3 งาน 87 ตารางวา
การเลี้ยงสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก เปนตน
6.4 หนวยธุรกิจ
1. หนวยธุรกิจดานพานิชยกรรม
1) โรงสีขาว
2) ตลาดชุมชน
3) รานคาทั่วไป(ขายของชํา)
2. หนวยธุรกิจดานบริการ

จํานวน 7 แหง
จํานวน 2 แหง
จํานวน 33 ราน

1) รานตัดผมและรานเสริมสวย จํานวน 4 ราน
2) รานขายวัสดุกอสราง จํานวน 3 แหง หมูที่ 3 หมูที่ 7 และหมูที่ 8
3) รานอาหาร 8 แหง ไดแก 1.ฮัก ณ สบายดี 2. สลักใจเนื้อยาง
3. ครัวอิ่มอุน 4. เจนอยสมตํา 5. รานอาหารจันทรา
6. รานคูณสาม 7. บอปบุฟเฟต 8. ครัวกิ่งบุญ
4) รานขายกวยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง จํานวน 7 ราน
5) รานซอมเครื่องยนต
จํานวน 6 ราน
6) รานขายโลงศพ 1 แหง
7)โรงแรม/รีสอรท 9 แหง 1.ตรีจุฑารัตน 2.ภูอังลัง 3.ภูนาคํา 4.ปนัดดารีสอรท
5.บานสบายดี 6.เย็นสบายบังกะโล 7. เมาเทนกรีนรีสอรท 8.ที่พักวังเดือนหา
9.อิงภูรีสอรท 10.กิ่งบุญรีสอรท
8) หอพัก 6 แหง
9) โรงน้ําดื่ม 1 แหง เจาของกิจการ นางวิไลย บุญชิต 389 หมูที่ 3
10) รานตรวจรับรองสภาพรถ 2 แหง
1.นายจํานัน แกวแท
2.นางศักดสิทธิ์ พรหมผาบ
11) โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แหง
12) รานรับซื้อของเกา 1 แหง
13) โชวรูมรถยนต 2 แหง ไดแก TOYOTA และ ISUZU
14) หางสรรพสินคา LOTUS
15) โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กน้ําหมันการไฟฟาสวนภูมิภาคอ.ดานซาย 1 แหง
16) สถานีไฟฟา 1 แหง
17) คลินิกเวชกรรม 1 แหง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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6.5 การทองเที่ยว
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวของอําเภอดานซาย และ
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหลงทองเที่ยว ดังนี้
1) พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลดานซายและบางสวนอยูในเขตเทศบาล
ตําบลศรีสองรักหางจากอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสองรักประมาณ 500 เมตร แตละปมีการจัดงาน
นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ขึ้นในระหวางวันขึ้น 12-15 ค่ํา เดือน 6 ของทุกป
2) โบสถวัดเนรมิตวิปสสนา เปนสถาปตยกรรมที่มีความวิจิตรตระการตา ตั้งอยูหมูที่ 14
บานหัวนายูง ตําบลดานซาย ระยะทางหางจากเทศบาลตําบลศรีสองรัก ประมาณ 1 -1.5 กิโลเมตร
3) วัดปาพัฒนาราม บานน้ําพุ
4) วัดศรีสะอาดบานหนามแทง
5) วัดปาบานศาลานอย
6) น้ําตกแกงสองคอน ตั้งอยูหมูที่ 14 บานหัวนายูง ตําบลดานซายเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมาก ระยะทางหางจากเทศบาล ประมาณ 3 กิโลเมตร
7) ปาภูซาง หมูที่ 14
8) ภูอังลัง หมูที่ 12
9) จุดชมวิวบานน้ําพุ หมูที่ 6
6.6 อุตสาหกรรม
มีอุตสาหกรรมครัวเรือน เชน ทําขาวนางเล็ด เซรามิกผีตาโขน จักรสาน และอื่นๆ เปนตน
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
(1) กลุมออมทรัพย

9

กลุม

(2) กลุมอาชีพ

9

กลุม

(3) กลุมตางๆ

15

กลุม

(4) กองทุนหมูบาน

14

หมูบาน

6.8 แรงงาน
จากการสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานพบว า ประชากรที่ มี อ ายุ 15-60 ป อยู ใ นวั ย กํ า ลั ง แรงงาน
รอยละ 80 เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ 63.59 ซึ่งสูงกวามาก แตคาแรงในพื้นที่ต่ํากวา
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง 25-50 ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพื้ นที่ ปญหาที่ พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้น ที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงาน พื้นที่สวนมากเปนที่อยู
อาศัย พื้นที่การทําการเกษตรสวนใหญไมมีใบอนุญาตการถือครองที่ถูกตองตามกฎหมาย ปญหานี้ยังไม
สามารถแกไขได
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
เทศบาลตําบลศรีสองรัก มีหมูบานในเขตความรับผิดชอบทั้งหมด 14 หมูบาน แยกเปน ดังนี้
1) หมูบาน ที่มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก บางสวน ไดแก หมูที่ 2 บานเหนือ,หมูที่ 3
บานเดิ่น, หมูที่ 9 บานนาเวียง, หมูที่ 11 บานนาทุม และหมูที่ 14 บานหัวนายูง รวม 5 หมูบาน
2) หมูบาน ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมูบานในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดแก หมูที่ 4 บานนาหวา
,หมูที่ 5 บานกางปลา,หมูท่ี 6 บานน้ําพุ, หมูที่ 7 บานหนามแทง, หมูที่ 8 บานหนองฟาแลบ, หมูที่ 10
บ า นนาสี เ ที ย น,หมู ที่ 12 บ า นนาเวี ย งใหญ , หมู ที่ 13 บ า นห ว ยอ อ ย และ หมู ที่ 15 บ า นศาลาน อ ย
รวม 9 หมูบาน
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
อาชีพ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว เก็บของปา
- การเกษตรกรรม เชน ทําไร ขาวโพด ขาว เลี้ยงสัตว ยางพารา มันสําปะหลัง มันเทศ ฯลฯ
ทําสวน พริกไทย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ
ทํานา ขาว
- การเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ หมู เปด ไก เปนตน
- การเก็บของปา เชน เห็ด หนอไม เปนตน
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
แหลงน้ําธรรมชาติ มีลําน้ํา,ลําหวย 6 สาย ประกอบดวย
(1) ลํ าน้ํ าหมัน เกิดจากภูล มโลบริเวณรอยตอระหวางอําเภอหลมเกา จังหวัด เพชรบูร ณ
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กับอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ไหลผานตําบลกกสะทอน ตําบลโปง
ตําบลด านซ า ยตกที่ ลํ า น้ํ า เหื อง บริเวณบานปากหมัน ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ความยาวประมาณ 66 กิโลเมตร
(2) ลําน้ําพาน เกิดจากปาภูเปอย ไหลผานบานหนามแทง บานนาทุม บานนาเวียง บานหนอง
ฟาแลบ ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานหนองฟาแลบ
(3) ลําน้ําอู เกิดจากปาตนน้ําหวยซัก หวยเดื่อไหลมารวมกัน ผานบานนาหวา บานหัวนายูง
บานเหนือ ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานหัวนายูง
(4) ลําน้ําศอก เกิดจากภูเขาในเขตตําบลโคกงาม อําเภอดานซาย ไหลผานบานหวยตาด ตําบล
โคกงาม บานเดิ่น ตําบลดานซาย ตกที่ลําน้ําหมันในเขตบานเดิ่น
(5) หวยน้ําไภ เกิดจากปาบริเวณบานหวยออย ไหลผานบานนาสีเทียน มาบรรจบลําน้ําพาน
บานนาทุม
6) หวยน้ําอุน เกิดจากตนน้ําบริเวณบานกางปลา ไหลผานบานเดิ่น มาบรรจบที่ลําน้ําศอก
แหลงน้ําที่สรางขึ้น ประกอบดวย
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

ห น า | 16

- ฝาย 6 แหง ประกอบดวย บานกางปลา 2 แหง, บานนาหวา 2 แหง ,
บานหนามแทง 1 แหง และบานศาลานอย 1 แหง
- บอโยก(บาดาล) 30 แหง แยกเปน บอบาดาลแบบสูบไฟฟา 19 แหง และบอบาดาล
แบบมือโยก 11 แหง
- บอน้ําตื้น ๑ แหง - อื่น ๆ สระน้ํา
53 แหง

7.4 ขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
หมูที่
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประปาสวน
ภูมิภาค
บานเหนือ
√
บานเดิ่น
√
บานนาหวา
√
บานกางปลา
บานน้ําพุ
บานหนามแทง
บานหนองฟาแลบ
√
บานนาเวียง
บานนาสีเทียน
√
บานนาทุม
√
บานนาเวียงใหญ
√
บานหวยออย
บานหัวนายูง
บานศาลานอย
หมูบาน

ประปาหมูบาน/
ประปาภูเขา
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

บอบาดาล
สาธารณะ
√
√
√
-

บอน้ําดิน
สาธารณะ
√
-

แหลงน้ําธรรมชาติ
√
√
√
√
√
√
√

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 ศาสนา / สิ่งยึดเหนี่ยว / ขอหามตาง ๆ
-การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99
ศาสนาอื่น รอยละ 1 อาทิ เชน ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม
- วัด/สํานักสงฆ จํานวน 14 แหง
(1) สํานักสงฆปาไผบานเดิ่น หมูที่ 3
(8) วัดเฉลิมราษฎรสามัคคี หมูที่ 8
(2) สํานักสงฆวิวัฎฏ บานเดิน่ หมูที่ 3
(9) สํานักสงฆบานนาออ หมูที่ 9
(3) วัดสวางโพนลานบานนาหวา หมูที่ 4 (10) วัดโพธิ์ศรี หมูที่ 12
(4) สํานักสงฆศรีมงคล หมูที่ 5
(11) วัดปาเขาแกว หมูที่ 10,13
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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(5) สํานักสงฆปาบานกางปลา หมูที่ 5
(12) สํานักสงฆปาชานาสีเทียน หมูที่ 10
(6) สํานักสงฆบานน้ําพุ หมูที่ 6
(13) วัดเนรมิตวิปสสนา หมูที่ 14
(7) วัดศรีสะอาด หมูที่ 7
(14) วัดปาศาลานอย หมูที่ 15
8.2 ประเพณีและงานประจําป
– บุญขาวเปลือก เดือนกุมภาพันธ
– บุญพระเวส/บุญบั้งไฟ เดือนมีนาคม
– ประเพณีสงกรานต เดือนเมษายน
- งานนมัสการองคพระธาตุศรีสองรัก เดือนเมษายน/พฤษภาคม
- งานประเพณีบุญหลวง เดือน มิถุนายน/กรกฎาคม
– บุญเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม
– บุญขาวสาก เดือนกันยายน
– บุญออกพรรษา เดือนตุลาคม
– บุญทอดกฐิน/ทอดผาปา เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาอําเภอดานซาย สําเนียงพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง แตงบางพยางคออกเปนเสียงสูงคลาย
สําเนียงพูดของชาวปกษใต ฟงดูไพเราะนุมนวลจึงเปนเอกลักษณ
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก แยกเปน
-ประเภทของฝากเกี่ยวกับผีตาโขนอันเปนผลิตภัณฑพื้นบาน อาทิ ตุกตาผีตาโขน
หนากากผีตาโขน เซรามิกผีตาโขน เสื้อผีตาโขน กังหันน้ํา (พัดน้ําจําลอง) ฯลฯ
-ประเภทอาหารและขนมขบเคี้ยว ไดแก ขาวหลาม ขาวนางเล็ด แจวดํา น้ําผักสะทอน
หนอไมบงหวาน กลวยฉาบ ฯลฯ
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติ สําหรับน้ํา
ใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได
9.2 ปาไม ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะปาไมในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ยังมีความอุดม
สมบูรณ แตสวนใหญจะเปนไมเบญจพรรณ ปาไผ ปาชุมชน/สาธารณะ จํานวน 6 แหง
9.3 ภูเขา มีภูเขาสลับซับซอนหลายแหง เชน ภูอังลัง ภูธงแทน ภูซาง ภูขี้เถา ภูเปอย และ
ภูฮวก เปนตน
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงปาทรัพยากรปาไมสมบรูณ มี 3
ฤดู คือ ฤดูฝน (ชวงเดือน พฤษภาคม– ตุลาคม) ฤดูหนาว ชวงเดือน (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ)ฤดูรอน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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(มีนาคม – เมษายน) ทําใหมีอากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก ดิน
น้ํา ตนไม อากาศ สมบูรณชุมชนเปนลักษณะชุมชนชนบท หมูบานแตละหมูบานตั้งอยูหางไกลกัน จะมีวิถี
วิชิตในการพึ่งพาตนเอง วัฒนธรรมประเพณีเปนสิ่งหลอมรวมจิตใจเกิดความรักความสามัคคีของชาวบาน
ซึ่งจะเปนจุดแข็งในการพัฒนาหมูบาน
10. อื่นๆ
10.1 ขอมูลเกี่ยวกับกับศักยภาพทองถิ่น
1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนงาน / โครงการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการทั้งหมดเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไวในแผนพัฒนา พรอมทั้งความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาบานเมืองและชุมชน ใหมีความสะอาด สะดวก สบายในการดําเนินชีวิตและที่อยู
อาศัยใหสวยงาม และอยูอาศัยดวยความผาสุก สงบ เรียบรอย รวมถึงมีความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพยสิน วางระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และกาวไปสูประชาคม
อาเซียน วางแผนการบริหารจัดการปญหาแหลงน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม โดยบูรณา
การรวมกับหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.1 กอสราง ปรับปรุง ขยายและซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
พั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต เช น ระบบประปา ไฟฟ า ส อ งสว า ง
รางระบายน้ํา เปนตน
1.2 กอสรา งถนนเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่การเกษตรของเทศบาลตําบลศรีส องรัก
ใหครอบคลุม
1.3 พิ จ ารณาทบทวนภารกิ จ ที่ ถ า ยโอนที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเดิมพิจารณาปญหาอุปสรรค เชน ถนนลาดยางบานนาหวา – บานนาสีเทียน
เพื่อหาแนวทางการชวยเหลือสนับสนุนดานงบประมาณ
2. การพัฒนาดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยทํางานเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมผูสูงอายุ กลุมผูนําหมูบาน กลุมอาชีพ เปนตน
2.1 เทศบาลตําบลศรีสองรักไดสนับสนุนดานการศึกษา โดยการอุดหนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
2.3 สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการดานกีฬาและการออก
กําลังกาย
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2.4 สงเสริมดูแลสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส โดยการจัด
สวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถยังชีพได
3. การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ
มุงเนน การบริหารจัดการที่ดี เปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลลัพธอยางคุมคา ถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม ใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการและเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
3.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรว มในการพัฒ นาทุกขั้นตอน การบริหารงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยใหความสําคัญตอปญหาความเดือดรอนและความ
ตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมครอบคลุม โดยการจัดลําดับความสําคัญและ
ความเร ง ด ว นของป ญ หาสอดคล อ งกับ ความตองการ และสภาพความเปน จริงของแต ล ะพื้ น ที่ใ นเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก
3.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให มี ค วามรู ความสามารถ มี ค วาม
เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในหนาที่และงานอื่นๆใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน เพื่อความสะดวก คลองตัวในการทํางาน
4. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสงเสริมการทองเที่ยว
พั ฒ นาเมื อ งให มี ส ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี สะดวก สะอาด ปลอดภั ย มี อั ต ลั ก ษณ ท าง
วัฒ นธรรมทองถิ่น ผู คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ของตนเอง รวมทั้งสรางความ
ประทับใจแกนักทองเที่ยว และผูมาเยือนจากตางถิ่น
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศนของบานเมือง ที่อยูอาศัย ชุมชนใหมีความสะอาด มีความรมเย็น
เปนระเบียบเรียบรอย และสวยงามนาอยูอาศัย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
4.2 สนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น เมื อ ง (OTOP) สิ น ค า พื้ น บ า น ชุ ม ชน ของที่ ร ะลึ ก
ผลิตภัณฑผีตาโขน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและการบริการ
4.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสองรัก อาทิ แกงสองคอน ใหเปนที่
พักผอนหยอนใจ รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่น อันไดแก พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปสสนา เปนตน
4.4 สนับสนุนการดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหราษฎรรูจัก
พึ่งพาตนเอง “ความพอประมาณและความมีเหตุผล”
5. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เชน จุดชมวิวบานน้ําพุ พัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน เพื่อให
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ประชาชนใชเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย ทองเที่ยว และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการตาง ๆ รวมทั้ง
เพื่อเปนการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู ไมใหถูกทําลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย และพัฒนา
ทองถิ่นใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสวยงาม นาอยูนาเที่ยว แตดวยศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
มีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก
6. การพัฒนาดานศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในทองถิ่นมีความรู ความเขาใจ มีความ
รัก และรูจักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น สืบสานประเพณี อันดีงามและ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองใหมีความรักความสามัคคีเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6.1 สงเสริมการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น พิพิธภัณฑพื้นบาน และศูนยขอมูลความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรม
ประเพณี โดยเฉพาะงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน โดยยึดแนวประเพณีดั้งเดิมไว
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2557 – 2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ
พัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562), แผนยุทธศาสตร
การ พัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนยุทธศาสตรการ พัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) ขึ้นมา เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561)
(พ.ศ.2560 – 2562) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดใชแผนพัฒนาสามป
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่
ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ทั้ งนี้ ได ดํ า เนิ น การตั้ งงบประมาณ การเบิ กจ ายงบประมาณดัง กล าว ตามแผนพั ฒ นา
ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
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1.1 สถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร

งบประมาณที่ตั้งไว
จํานวนเงิน

งบปกติ

รอยละ

จํานวนเงิน

เงินสะสม/เงินอื่น
รอยละ

จํานวนเงิน

รวม

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรางพื้นฐาน

1,285,660

24.10

909,880

19.59

909,880 16.19

2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของ
ชุมชน

784,000

14.70

751,660

16.19

751,660 13.37

3. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

1,111,000

20.83 1,244,308.05

26.80

4. การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและการ
กีฬา

220,000

5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

1,653,980

6. การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอม

250,000

4.69

7. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพและรายได

30,000

0.57

977,000

100 2,221,308.15 39.52

213,944

4.60

31.01 1,489,650.98

32.08

1,489,650.98 26.66

7,275

0.15

7,275

0.12

25,600

0.55

25,600

0.45

4.13

213,944
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รวม

100 4,642,318.03

5,334,640

100

977,000

100 5,619,318.13

100

งบประมาณที่ตั้งไว และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณที่ตั้งไว
จํานวนเงิน
3,696,000

2. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และการพัฒนา 16,187,840
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
998,000
การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ
1,823,920
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
5. การพัฒนาดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
170,000
และเศรษฐกิจฐานราก
รวม

22,875,760

รอยละ
16.16

งบปกติ
จํานวนเงิน
รอยละ
2,202,920.00
13.95

70.76 11,931,660.08

75.57

เงินสะสม/เงินอื่น
จํานวนเงิน รอยละ
153,276.00

4.36

711,868.00

4.51 2,983,500.00

7.97

916,840.80

5.81

0.74

25,600.00

0.16

100

15,788,888.88

รวม
จํานวนเงิน
รอยละ
2,202,920.00 11.64

4.89 12,084,936.08

63.85

95.11

3,695,368.00

19.53

-

-

916,840.80

4.84

-

-

25,600.00

0.14

100 18,925,664.88

100

100 3,136,776.00

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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งบประมาณที่ตั้งไว และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร

งบประมาณที่ตั้งไว
จํานวนเงิน

งบปกติ
จํานวนเงิน
รอยละ

รอย
ละ
2,778,000.00 12.49 1,974,500.00

เงินสะสม/เงินอื่น
จํานวนเงิน รอยละ

11.19

-

-

2. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และการพัฒนา 16,754,070.00 75.33
13,855,937.17
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
697,000.00 3.13 237,340.00
การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ
1,906,360.00 8.57 1,583,967.00
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
5. การพัฒนาดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
105,000.00 0.47
และเศรษฐกิจฐานราก

78.50

-

-

22,240,430.00 100 17,651,744.17

1. การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

รวม

รวม
จํานวนเงิน

รอยละ

1,974,500.00

11.19
78.50

1.34

-

-

13,855,937.17
237,340.00

8.97

-

-

1,583,967.00

8.97

-

-

-

-

-

100.00

-

-

1.34

17,651,744.17 100.00

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (2557-2559) เฉพาะปงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่เสร็จ
จํานวน
7

รอยละ
12.50

7

12.50

3. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน

19

33.93

4. การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และการกีฬา

12

21.43

5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
6. การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอม

4

7.15

4

7.15

7. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพและรายได

3

5.36

รวม

56

100

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสรางพืน้ ฐาน
2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและความ
เขมแข็งของชุมชน

จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวางดําเนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่ไมไดดาํ เนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการที่มี จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก
การเพิ่มเติม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ
7
12.50
7

12.50

19

33.93

12

21.43

4

7.15

4

7.15

3

5.36

56

100

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (2558-2560) เฉพาะปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่เสร็จ
จํานวน

รอยละ

14.0

2. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวางดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน
รอยละ
-

20.90

จํานวน
-

รอยละ
-

36.0

53.73

-

-

-

7.0

10.45

-

-

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

8.0

11.94

-

5. การพัฒนาดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก

2.0

2.99

67.0

100

1. การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

รวม

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
-

รอยละ จํานวน
14.0

-

-

-

-

-

36.0

53.73

-

-

-

-

-

-

7.0

10.45

-

-

-

-

-

-

-

8.0

11.94

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

2.99

-

-

-

-

-

-

-

-

67.0

100

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (2559-2561) เฉพาะปงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่เสร็จ
จํานวน

จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวางดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน
รอยละ
-

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
8

รอยละ
22.23

8

รอยละ
22.23

จํานวน
-

รอยละ
-

2. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

36

57.15

-

-

-

-

-

-

-

-

36

57.15

7

11.12

-

-

-

-

-

-

-

-

7

11.12

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

12

19.05

-

-

-

-

-

-

-

-

12

19.05

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

63

100

-

-

-

-

-

-

-

-

63

100

1. การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

5. การพัฒนาดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก
รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การพั ฒ นาเทศบาลให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ว างไว เกิดประสิ ทธิภ าพประสิทธิ ผ ลสูงสุด ในการแกไขปญ หาใหกั บ
ประชาชน ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นานั้ น จะต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการจั ด ทํ า แผนขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยแผนพัฒ นาของเทศบาลตํ าบลศรีสองรัก สามารถนําไปสูการปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได ดังนี้
การประเมินผล
เทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก กํ า หนดประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา คื อ การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการ รายการ
ประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณคาใชจาย คุณภาพ ความพึงพอใจ การใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูที่
ไดรับประโยชน และผลที่ไดรับกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวาไดบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งจะไดผลประเมินในภาพรวม
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25572559) โครงการตามแผนพัฒนาสามปในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจํานวนโครงการทั้งหมดรวม 91 โครงการ
สามารถดําเนินการไดจริง 56 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.54 และโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได 35
โครงการ คิดเปนรอยละ 38.47
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25582560) โครงการตามแผนพัฒนาสามปในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวนโครงการทั้งหมดรวม 116
โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.76 และโครงการที่ไมสามารถดําเนินการ
ได 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.24 ของโครงการที่กําหนดไว โครงการในแผนดําเนินงาน 106 โครงการ
สามารถดําเนินการไดจริง 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 63.21
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25592561) โครงการตามแผนพัฒ นาสามป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี จํานวนโครงการทั้งหมดรวม 104
โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 63 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.58 และโครงการที่ไมสามารถดําเนินการ
ได 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.43 ของโครงการที่กําหนดไว โครงการในแผนดําเนินงาน 96 โครงการ
สามารถดําเนินการไดจริง 63 โครงการ คิดเปนรอยละ 65.63
2. ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดดําเนินการตามภารกิจและกิจกรรมตางๆตามอํานาจหนาที่
กฎหมายกําหนดไวโดย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกร
ใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลลัพธจากการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน หมูบานมีความสะอาด สะดวก สบายในการดําเนินชีวิต
และที่อยูอาศัยใหสวยงาม และอยูอาศัยดวยความผาสุก สงบ เรียบรอย รวมถึงมีความปลอดภัยและความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพยสิน วางระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ไดแก
- การกอสราง ปรับปรุง ขยายและซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต อาทิ ระบบประปา ไฟฟาสองสวาง รางระบายน้ํา
เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-การก อ สร า งถนนเพื่ อ การเกษตร ในเขตพื้ น ที่ ก ารเกษตรของเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ให
ครอบคลุมทําใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ขนถายผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
2. การพัฒนาดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก
-การสงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยทํางานเชื่อมโยงเครือขาย กลุม
สตรี อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมผูสูงอายุ กลุมผูนําหมูบาน กลุมอาชีพ ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
-การสงเสริมการศึกษา และสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการดาน
กีฬาและการออกกําลังกาย ประชาชนในหมูไดมีความรู มีสุขภาพแข็งแรง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- การจัดสวัสดิการและการดูแลอยางตอเนื่องใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส
เพื่อใหสามารถยังชีพไดอยางยั่งยืน
3. การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ ไดแก
- ประชาชนมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาทุก ขั้ น ตอน การบริ ห ารงบประมาณอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
โปรงใสและตรวจสอบได โดยใหความสําคัญตอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน จัดสรร
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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งบประมาณอยางเปนธรรมครอบคลุม โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหาสอดคลองกับ
ความตองการ และสภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
- บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานในหนาที่และงานอื่นๆใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีวัสดุอุปกรณที่
เพียงพอใจการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสงเสริมการทองเที่ยว
-บานเมือง ที่อยูอาศัย ชุมชนใหมีความสะอาด มีความรมเย็นเปนระเบียบเรียบรอย และ
สวยงามนาอยูอาศัย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
-สภาพภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสองรัก อาทิ แกงสองคอน ใหเปนที่พักผอนหยอนใจ รวมถึง
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่น อันไดแก พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปสสนา มีความ
สะอาด และสวยงาม
-ประชาชนใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจักพึ่งพาตนเอง “ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล”
5. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมพัฒนา
สถานที่ทองเที่ยว เชน จุดชมวิวบานน้ําพุ พัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน เพื่อใหประชาชนใชเปน
สถานที่พักผอน ออกกําลังกาย ทองเที่ยว และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการตาง ๆ รวมทั้งเพื่อเปนการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู ไมใหถูกทําลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย และพัฒนาทองถิ่นใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี
และสวยงาม นาอยูนาเที่ยว แตดวยศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
มีงบประมาณนอย จึง
ดําเนินการไดไมมากนัก
6. การพัฒนาดานศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
-เด็ ก เยาวชน และประชาชน ในทอ งถิ่ น มี ความรู ความเขา ใจ มีค วามรั ก และรู จัก หวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น สืบสานประเพณี อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองใหมีความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
7. การพัฒนาดานการศึกษา
- สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมอบรมหรือเรียนรูเพิ่มเติ มเรื่องภาษาตางประเทศ
เพื่อใหทันยุคสมัยไปสูประชาคมอาเซียน และมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน การใหความ
รวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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- สงเสริมสถาบันการศึกษาและพัฒนาศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพและผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในทุกๆดาน
8. การพัฒนาดานการสาธารณสุข
- การให บริ การสาธารณสุ ขโดยสงเสริมใหเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขมูล ฐานอยางรวดเร็ว
ครอบคลุม สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัย ใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการรักษาอยางทันทวงที
- การใหความสําคัญดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยจัดกิจกรรมดานสุขภาพแก กับกลุมผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสองรัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 สามารถ
ดําเนินการไดตามที่ป ระชาชนตองการเฉลี่ย 3 ป ประมาณรอยละ 59.96 ต อป ซึ่งการดําเนิน งานนั้น ก็
สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบ
ตอชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ดังนี้
1. การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นภายในหมูบาน ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด
ทําใหเทศบาลตําบลศรีสองรัก ตองกอสรางรางระบายน้ําหรือหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
2. การกอสรางถนนเพื่อการเกษตรบางเสนทาง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชน
บุกรุกปามากขึ้น

2.3 สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2559
ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปญหา
สัดสวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป ซึ่งเปนความตองการจากประชาชนที่ตองการให
เทศบาลตําบลศรีสองรัก แกไขปญหามีปริมาณโครงการ/กิจกรรมมาก ซึ่งสามารถดําเนินการไดเพียงบางสวน
ประกอบกับงบประมาณที่เทศบาลจัดเก็บเอง และที่รัฐบาลจัดสรรใหมีไมเพียงพอตอการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามที่ไดตั้งเปาหมายกับความตองการจาก
ประชาชนไมสอดคลองเทาที่ควร
อุปสรรค
1) เทศบาลตําบลตําบลศรีสองรัก มีภารกิจจํานวนมากตามกฎหมายกําหนดแตการบริการ
สาธารณประโยชนไมครอบคลุมทั่วถึง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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2) การตั้งงบประมาณไวตั้งจายสําหรับภารกิจบางรายการไมสามารถตั้งไวไดเพียงพอ เนื่องจาก
มีงบประมาณจํากัด
ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา
เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสองรัก มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การดําเนินงานของเทศบาล
1.1 การจัดทํ าแผนพัฒนาสามปควรพิ จารณาใชแผนยุ ทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
1.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
1.3 เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ
ดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
1.4 ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหาวาตภัย ปญหา
ที่เกี่ ยวกับภั ยธรรมชาติที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น และที่ สําคัญตองตรงกับ ความตองการที่แทจ ริงของชุมชน/
หมูบาน
2. การบริการประชาชน
2.1 ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและ
เกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
2.2 ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกตองในการบริการของเทศบาล
2.3 ควรมีการปฏิสัมพันธอันดีระกวางเทศบาลกับชุมชน/หมูบาน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจถูกตองตรงกัน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
2.4 ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
จากขอเสนอแนะดังกลาว หากเทศบาลตําบลศรีสองรัก สามารถดําเนินการไดจะ
สงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
สํ า หรั บ ผลที่ ค าดว า จะพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น ตามศั ก ยภาพของเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังตอไปนี้
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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- กอสราง ปรับปรุง ขยายและซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐานที่ มี ความจํ า เป น ต อการดํ า เนิ น ชี วิ ต เชน ระบบประปา ไฟฟา สองสวา ง รางระบายน้ํ า เป น ต น
เพื่อแกไขปญหาความความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากที่สุด
1.1 กอสรางถนนเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่การเกษตรของเทศบาลตําบลศรีสองรัก เพื่อแกไขปญหา
ความความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากที่สุด
1.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นเพื่อนํามาแกไขปญหาใหประชาชนในพื้นที่ เชน
ปรับปรุงลาดยางสายนาทุม-นาหวา ปรับปรุงถนนลาดยางสายนาเวียง-นาเวียงใหญ กอสรางสนามกีฬา เปนตน
2.การพัฒนาดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต
- สงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย กลุมสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมผูสูงอายุ กลุมผูนําหมูบาน กลุมอาชีพ เปนตน
2.1 สงเสริมและสนับสนุน การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
2.2 ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะใหถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น
2.3 สงเสริม ดูแลสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส โดยการจัดสวัสดิการ
และใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถยังชีพได
2.4 สงเสริมอาชีพ ใหแก ผูสูงอายุ กลุมสตรี ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
3. ดานการเมืองและการบริหารจัดการ
- มุงเนน การบริหารจัดการที่ดี เปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ
อยางคุมคา ถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม ใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการและเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
4. การดานเศรษฐกิจ สังคม และการสงเสริมการทองเที่ยว
- พัฒนาเมืองใหมีสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น
ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และ
ผูมาเยือนจากตางถิ่น
4.1 สนับสนุนผลิตภัณฑพื้นเมือง (OTOP) สินคาพื้นบาน ชุมชน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑผีตาโขน
มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและการบริการ
4.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
อยูในเขตพื้น ที่ความรับผิ ดชอบของเทศบาลตํ าบลศรีส องรัก อาทิ แก งสองคอน ใหเ ปน ที่พักผอนหยอนใจ
รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่น อันไดแก พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปสสนา
จุดชมวิวบานน้ําพุ เปนตน
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4.3 สนับสนุนการดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหราษฎรรูจักพึ่งพาตนเอง
“ความพอประมาณและความมีเหตุผล”
5. การพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 การรั ก ษาความสะอาดและการจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย โดยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สรางมูลคาการรูจักนําสิ่งของเหลือใชกลับมาใชใหม สรางแรงจูงใจและความตระหนักรวมกันดูแลรักษาความ
สะอาดโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ เพื่อลดสภาวะโลกรอน ลดปริมาณขยะภายในบานเรือน ที่
อยูอาศัย และในชุมชน กอนนําไปทิ้งลงในที่รองรับขยะ รวมทั้งการกําจัดขยะอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
เพื่อที่จะทําใหเทศบาลตําบลศรีสองรักเปนเมืองที่สะอาด นาอยูอาศัย อยางยั่งยืนสืบตอไป
5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนมี
สวนรวมในการดําเนินการมากขึ้น มีมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย
6.การพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 ส งเสริมการจัด ตั้งศูนย วัฒ นธรรมทองถิ่น พิพิธภัณฑพื้นบาน และศู นยขอมูลความรูภูมิปญญา
ทองถิ่น
6.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรม ประเพณี โดย
เฉพาะงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน โดยยึดแนวประเพณีดั้งเดิมไว
7. การพัฒนาดานการศึกษา
7.1 จั ดฝ กอบรมส งเสริ มให พนักงานเทศบาล ลู กจ าง ของเทศบาลตํ าบลศรี สองรั ก พร อมทั้ ง
เด็ ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ได เ ข า ร ว มอบรมหรื อ เรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันยุคสมัยไปสูประชาคมอาเซียน และมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
7.2 สงเสริมสถาบันการศึกษาและพัฒนาศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพและผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในทุกๆดาน
8. การพัฒนาดานการสาธารณสุข
8.1 การใหบ ริการสาธารณสุ ขโดยสงเสริมใหเข าถึงการบริ การดานสาธารณสุขมูลฐานอย างรวดเร็ ว
ครอบคลุม สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัย ใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการรักษาอยางทันทวงที
8.2 ใหความสําคัญดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยจัดกิจกรรมดานสุขภาพแก กับกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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สวนที่ 3
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาของเทศบาลจะตอ งมี ความสั มพั น ธ ร ะหวา งแผนยุท ธศาสตรช าติ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของ
ประเทศไทยกํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการการเสนอรา งกรอบยุท ธศาสตร ช าติ ต อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)สรุปยอได
ดังนี้
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1. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทําราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป
2. สาระสําคัญ
2.1 สภาพแวดลอม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิ ติทํา ให ภู มิทัศ น ของโลกเปลี่ ย นแปลงไปอย างมีนั ย สํา คัญ โดยกอ ใหเกิ ดโอกาสทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมาก
ขึ้น กระแสทุ น นิ ยม และการเปลี่ ย นแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจ ของโลกไดสงผลใหโ ครงสรางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปน
ระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ
ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวาง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบ
กวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยี
ในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้ง
ความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ
การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบ
ตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide)
ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก
กระแสโลกาภิ วัตน ที่เ ขมข นขึ้ น อย างตอเนื่องและมีความเสี่ย งและทาทายตอการปรับ ตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวม
อํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ป
ข างหน า จะยั ง คงได รั บ ผลกระทบจากปจ จัย สําคั ญ หลายประการทั้ง ปญ หาต อเนื่องจากวิ กฤติการณทาง
เศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะใน
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ประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจาก
การดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะ
เงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะ
ชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะ
เปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ป
ขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550)
สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต
การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป
ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งให
สัมฤทธิ์ผล ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุ ภาคีเป นองคป ระกอบสําคัญในการกํ าหนดนโยบายของประเทศและกลุ มประเทศ สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมั ยใหมที่เป นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิ ตของคนและทําใหเกิด ธุรกิ จ
รูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ
ซึ่ งประเทศไทยจะต องลงทุ น ด า นทรัพยากรมนุษ ยและการวิจัย ใหส ามารถพัฒ นาเทคโนโลยีส มั ย ใหมไ ด
เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหา
การลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตอง
ผลักดัน ให มุงสูการผลิ ตพลังงานทดแทนในรูป แบบต างๆ รวมทั้งพืช พลั งงานที่อาจจะสงผลกระทบต อ
ความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัย
ของโลกและภาวะภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคม
สูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมี
แรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความ
เสี่ยงดานการคลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิด
ภัย ธรรมชาติ ที่ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น นั้ น กดดั น ให ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการ
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กระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลให
ความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือ
หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให
เปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น
ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูใน
กลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับ
รายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,7392 ดอลลาร
สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขา
การผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศ
ในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร
การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคน
จากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาส
การไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครอง
ทางสั งคม อื่ นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น ตามลําดั บ
ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งใน
รูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมากรวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง
และสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลัง
ที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนให
การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสราง
หลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากร
สูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้ง
ในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมี
ผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมี
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สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดย
ที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ยังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา
การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ
จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความ
โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการ ยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมาย
ยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม
จริ ย ธรรม ไม เ คารพสิ ท ธิ ผู อื่น และไมยึ ดผลประโยชนส ว นรวมเปน สํา คัญ ขณะที่ ความเหลื่อ มล าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยั งเป นป ญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป
จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม
ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทย
ก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและ
สภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการ
สรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุน
เพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว
จะส ง ผลให ป ระเทศไทยยิ่ ง ต อ งเผชิ ญ กั บ แรงกดดั น และความเสี่ ย งมากขึ้ น ภายใต ส ถานการณ ท่ี ก ระแส
โลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ
เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลก
รุน แรงขึ้ น โดยที่ ป ระเทศต า งๆ เร งผลักดัน การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการ
ดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดัน
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ใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตอง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกให
จุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและ
ปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายได
เฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ํา
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถ
ยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพัฒ นาประเทศไทยอย างมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิ จและสั งคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของ
โลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ ประเทศไทยตองปฏิรู ปและปรับเปลี่ย นอยางเปน ระบบขนานใหญเพื่ อให
โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเหมาะสมกั บ ภูมิ ทัศนใ หมของโลกยืดหยุน ปรั บ ตัว ไดเร็ ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการ
ทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกัน
อย า งเป น เอกภาพมี การจัดลํ า ดับ ความสําคัญ และแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ย วของกับ
ประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อให
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อ
ตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะให
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสู การกําหนดตํา แหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับ
การยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมอง
ภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
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อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมาย
และยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับ
นโยบายพรรคการเมื อ งหรื อนโยบายของรั ฐ บาลซึ่ งเมื่ อมี การเปลี่ ย นรั ฐ บาลก็ ทํา ใหก ารดํ าเนิ น นโยบาย
ขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการ
กําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและ
เปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตอง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม
ได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ การกําหนดให
มี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและ
การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ใ ห ส ามารถนาไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจั งจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหา
ความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไป
พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญใน
เวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ
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และประชาชนจากภั ยคุกคามทุ กรูป แบบ การอยูร วมกัน ในชาติอยางสั นติสุขเปน ปกแผนมีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซีย นและประชาคมโลกอยางมีเกีย รติและศักดิ์ศรีไมเปน ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
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2.3 ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
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ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว
เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสราง
ความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป
จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสร างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริห ารประเทศและพัฒ นาความมั่น คงทางการเมือง
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบ
มากขึ้น
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมใน
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การเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ
การสร า งความมั่ น คงและปลอดภั ย ด า นอาหาร การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค า และการเป น
ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัย
เชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่
ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปน
การยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ
การคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนา
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อื่นๆ เปนตน
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุ ขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร างความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสั งคมที่ เสมอภาคและ
เปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ จ ะเป น แผนแม บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให ส ว นราชการและ
หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน
ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ
นํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
อยางตอเนื่องและบูรณาการ
2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน
สามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของ
หนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
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2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํา
ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได
สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการดําเนินการและ
ยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบล
ศรีสองรัก มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงไดนํา
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ใหเหมาะสมกับสภาวการณของเทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิ ดภัยธรรมชาติที่รุน แรง ประกอบกับ สภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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2. สถานะของประเทศ
2.1 ดานเศรษฐกิจ
2.1.1 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ป 2540-2541) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยูที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ.
ตอคนตอป ซึ่งทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle
Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดย
ขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นได
จากสัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจาก
รอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวงป 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557
อยูที่ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
2.2.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 และ
64.7 เปนรอยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสม
องคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการ
ของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนั กลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทย
กลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่ม
ในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไป
อยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่
ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออก
รวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ
1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557)
2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตอง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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การผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ
8 ป ที่ผานมา และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทําใหประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงาน
2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอ
การแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในป 2524 และ 2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการ
คลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะ
เปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะตอไป
2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลาง
ระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 31 จาก 144
ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ
ที่มีรายไดสูง โดยในป 2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดาน
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เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป
2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ
GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
รอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ
GDP ในป 2555 ตามลําดับ ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม
เพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยใน
ป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไม
ทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด
ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทํา
ธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะ
เฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรู
ในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน

2.2 ดานสังคม
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย
และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป
2507-2508 เปน 1.62 คน ในชวงป 2548-25558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
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(2) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากร
กลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาใน
ระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ใน
ป 2556 และรอยละ 0.2 ในป 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ป
ที่ผานมา (ป 2548–2557) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว
และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุม
เจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ 27 ของประชากรในป 2553 มีลักษณะความเปนปจจัยสูง ไมให
ความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศ
ในอนาคต
(3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุ จํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชี พ
ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1)
ในป 2583 การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น
แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย
และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน
ในป 2543 เหลือ 3 คน ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมี
การขยายตัวมากที่สุดในชวงป 2543-2556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทํา
ใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง
78.2 ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา
สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวา
รอยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ
พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556
แต ความยากจนยั งกระจุ กตั ว หนาแนน ในภาคตะวันเฉีย งเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ํา
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ดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก
0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465 ในป 2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุด
กับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึง
รอยละ 36.8 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุ
พื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคน
ตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป 2555-2546
2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุก ตั วอยู ใ นกลุ มคนเพี ยงส วนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดิน
รอยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มี
การถือครองที่ดินนอยที่สุด 325.7 เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร
รอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากร
รอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษา
ในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา
(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในป 2556 พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกัน
ถึง 3.6 เทา
(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ลานคนในป
2555 เปน 2.471 ลานคน ในป 2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557
อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556
(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
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2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคม
รอยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่ กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4
ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงิน
อุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร
แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลาง
ยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย
มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒ นาจั งหวั ดเพื่ อใหได รับ การสนับ สนุน ทั้งในดานองคความรู และงบประมาณในกิ จ กรรมที่ เ กิ น
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปน
เครือขายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แหงในป 2555 เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชน
และอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ 26.77
2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ในชวงระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางออม
2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการ
ใชที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
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พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศในป 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556
(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา
ซึ่งมีขอจากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาด
การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจาก
การสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป 2504 ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง
1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง
โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม
ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยในป 2555 ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิด
เปนรอยละ 54 ของความตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนํา
เขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนใน
ป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ
GDP โดยในป 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ 1 ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.6
(5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย 25 ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําทาธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาล
ทั้งหมด 27 แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศก
เมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องของความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายใน
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การสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวน
ประมาณ 151,750 ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน
102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลาน
ลูกบาศกเมตร
2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในป 2557 สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ลานตัน ในป 2556
ของเสียอันตราย ในป 2557 มีประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตอง
ประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ
อย างครบวงจร ขณะที่ การจั ดการของเสีย อัน ตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดป ระมาณ
รอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร
เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และ
การปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม
ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง
10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง
สวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุย
ตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน
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มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นได
เพียงรอยละ 31
(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใช
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ
229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ในป 2547 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงาน
เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดิน
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ
และชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
2.3.3 ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง อุ ท กภั ย เกิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง และมี
ความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง
วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น
ซึ่ง จะส ง ผลกระทบต อ ภาคการผลิ ต และวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของคนไทยเป น ประจํ า ทุ ก ป ใ นมิ ติ ข องจํ า นวน
ประชากรเสี่ ย งภั ย จะพบว า ภั ย แล งเปน ภัย ธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปน จํานวนมากกวาภัย
ประเภทอื่น ๆ ในขณะที่น้ํ าทว มเปน ภัย ธรรมชาติ ที่สงผลใหป ระเทศไทยถูกจัดอยูในลําดั บ ประเทศที่ มี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก
2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยา งเรงดวน
จากการประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู
ในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย
หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส
(4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลาม
สูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให
ไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงาน
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ที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยาง
รวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับ
การทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุม
ใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม เปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการ
ตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักธรรมาภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มี
ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยูที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77% แสดงใหเห็นวา บริษัท
จดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและ
สรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระ
โดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การ
ปฏิ รู ป ระบบราชการที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งชั ด เจนในโครงสร า งของหน ว ยราชการเกิ ด ขึ้ น จาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง
และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(2) การกระจายอํา นาจเกิด ผลสํา เร็ จหลายดา นแตยังมี ปญหาที่ต องแก ไ ข
การกระจายอํา นาจให แก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนิน การตามแนวทางของรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดใน
การดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ
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พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.
ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผน
ปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 9.850 คน แบงเปนขาราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา
5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา
3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทาใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม
และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ
9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทองถิน่ จําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให
อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา
การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรั บ การเติ บ โตของเมื องและการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรแฝงและแรงงานต า งด า วได อ ยา งมี
ขอบเขตจํากัด
2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับ
การทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปน
แสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้น
ในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความ
ซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปน
อยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป 2556 ที่ได
35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับ
ประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอรรัปชั่นนอย)
3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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3.1 บริบทภายใน
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 4 (3) ราคาน้ํามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
เฉลี่ย 80-100 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
รอยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5
และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13
ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
3.3–4.3 โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปน
ประเทศ รายไดสูงในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใต
กับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลง
ของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเปนปจจัยถวง
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปน
สิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวน
ของประชากรผูสูงอายุ (3) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทําให
การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการพั ฒ นาประเทศเพื่อ ยกระดับ ฐานะการพัฒ นาประเทศมีขอจํากัดมากขึ้ น
(6) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร
สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาว
ทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเข าสู สังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากร
วัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผูสูงอายุ 1 คน และคาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับ
ผูสูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผล
กระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหา
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ตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุม
ผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลอง
เสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป 2546 ซึ่งอยูที่ 12,745 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได
และผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึง
เปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวย
รอยละ 10 ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป
2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาด
โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรู
ขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3.1.4 ความเปนเมือง
การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ช นบทไปสู ค วามเป น เมื อ งมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมี
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของ
ทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และ
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมี
สวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการที่มีจํานวนมาก
3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดานการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
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พัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน
มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมือง ไดติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช
จายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล
การทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น

3.2 บริบทภายนอก
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว
คอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศ
พัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น
นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการ
ทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
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การปรั บ เปลี่ ย นที่ ร วดเร็ ว ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational
Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือ
ตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการ
ของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน
ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง
3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนให
ความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามา
ซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนา
ตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ
3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะตอไป
(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคา และบริ การมาเปนขอกีดกัน ทางการคาซึ่งผูป ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับ ตัว เพื่อพัฒ นาผลิตภาพการผลิตและรูป แบบธุร กิจ พั ฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนม
ราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึ ง
(Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
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(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1)ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลก
ไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และ
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในประเทศ
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ
ซ้ําเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิด
โรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
ชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน
(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทํา
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวง
เวลา 15 ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค
(Goal) จํานวน 17 ขอ และเปาหมาย (Target) จํานวน 169 ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา
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มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมให
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
4 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยาง
มีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
4.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและ โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation)
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.3 เปาหมาย
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ
ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
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(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่น คงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อภั ย พิ บัติ และการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(4)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการนําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
4.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
5 แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร า งความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนและ
แรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมี
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การเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยาย
ไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย
5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ
ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวน
ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปน
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพั ฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มี
ศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอม
บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตร
ขั้นปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยง
ทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขัน ลงสูระดับที่จําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้ งส งเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจ การเจาของคนเดีย วเปน การประกอบการในลักษณะ
สหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง
ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยง
กันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโต
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ของการทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันได
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรม
การทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้ง
ระบบพั ฒนาต อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน
ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล
ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมคี ุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
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(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให
ไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู
5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู
อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู
การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลาง
บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุ ข ภายในประเทศรวมทั้ ง ส ง เสริ ม การให ค วามสํ า คั ญ กั บ มิ ติ สุ ข ภาพในทุ ก นโยบายสาธารณะ
(Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของ
การดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับ
ผูสูงอายุ
5.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน
ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปจจัยการผลิต
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5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจจัย โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบาย
ที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการ
รวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทํากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน
พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก
และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา
5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุน
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ในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและ
การผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ
โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวน
นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่ม
พื้นที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทํา
ฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการ
น้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึง
ความจําเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรที่กอมลพิษตอ
สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรั บ ระบบสู ห ว งโซ อุป ทานหรื อห ว งโซ คุ ณค าที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อม (Green Supply
Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สราง
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รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของ
คนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็น การขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริ หารจั ด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.5.6 การเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับ
การปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
5.6 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล
ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป
ชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
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ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย)
1. วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)
“เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และการเกษตรปลอดภัย ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง”
2. พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพื่อใหภาคเอกชน
และผูประกอบกิจการ SMEs มีความเขมแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง จาก
ภาครัฐสูภาคเอกชน โดยเนนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปนหลัก
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มุงกระจายรายได
พัฒนาแรงงานใหมีทักษะ มีความรู มีฝมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น สงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟู
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร
เพื่อใหประชาชนหลุดพนจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการขนสงสินคาภาคการเกษตร
ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และใหชุมชนไดมีบทบาทในการบริหาร
จัดการไดรวมเปนเจาของการทองเที่ยวในพื้นที่อยางยั่งยืน
4. พัฒนาทุนมนุษยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยนใหเปน บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เป นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ ยวชาญ
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เสริมสรางองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดตนทุน
การผลิตในภาคการเกษตร
5. กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง ลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางสังคมเมืองกับชุมชน สรางการพึ่งพาตนเองใหกับชุมชนทองถิ่นเพื่อหลุดพน
จากความยากจน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเปนฐานการผลิต ของ
กลุมจังหวัดใหสูงขึ้น เพิ่มมูลคาการผลิตตลอดหวงโซอุปทานขยายตัวอยางตอเนื่อง สรางความมั่นคง ดาน
อาหารและพลังงาน สรางโอกาสในการอาชีพ และสรางงานและความมั่นคงดานรายไดใหกับประชาชน ใน
พื้นที่และลดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองหลวงและภูมิภาคอื่น
7. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและการนานวัตกรรมมาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอยอดการผลิต
และลดตนทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนํามาใชเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ของ
แหลงทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน พัฒนาสูเกษตรอินทรีย ตลอดจนสามารถ ใชเทคโนโลยี
และความรูทางดานวิทยาศาสตรเพื่ออนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
8. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคืนความสมบูรณของปาไม แหลงน้ํา ดิน อากาศ ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 เปาประสงครวม
1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพึ่งพาตนเองได และหลุดพน
จากความยากจน
2. ทุกภาคสวนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
3. รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
4. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ โดยเปนสิน คาเกษตรปลอดภัยและเปนมิตรกั บ
สิ่งแวดลอม
4 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริม การพัฒนาฝมือแรงงาน
การสรางศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
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1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น
2. ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
มุงเนนการสรางมูลคาใหกับการทองเที่ยวใหโดดเดนมีจุดขายในดานของอัตลักษณ มีการเชื่อมโยง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขงบน
เสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนสงที่
สะดวกและปลอดภัย
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน
มุงเนนสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดวยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชใน
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตร การแปรรูป ลดตนทุนการผลิต และสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและกาวสูเกษตรอินทรีย
อยางยั่งยืน
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวมากขึ้น
2. แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวนเพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเลย (พ.ศ.2560-2563)

วิสัยทัศนจังหวัดเลย
เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยวและการลงทุนภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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2. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยว
4. สงเสริมการคาชายแดนและการลงทุน
5. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร
6. เสริมสรางสังคมใหนาอยูและยกระดับการใหบริการ
เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันได
2. เพื่อยกระดับการใหบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
3. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตรใหสามารถแขงขันได
4. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมการผลิตการคาและการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความ
มั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตดานการเกษตรเพื่อใหแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การคาการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาการเมื อ ง การบริ ห ารจั ด การที่ ดี และการให บ ริ ก ารสาธารณะแก
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทองถิ่น และภูมิปญญา
ทองถิ่น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นาการป อ งกั น บรรเทาสาธารณะภั ย และการจั ด การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสองรัก
2.1 วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสองรัก

“สังคมผาสุกอยางยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี”
พันธกิจ(Mission)
เพื่อใหเ ทศบาลตําบลศรีสองรั ก มีป ระสิทธิ ภาพในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายผูบริหารเทศบาลตําบล
ศรีสองรัก จึงกําหนด
พันธกิจ ดังตอไปนี้
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลศรีสองรัก ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๒. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. พัฒนางานบริการสาธารณสุข การปองกันและระงับโรคติดตอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

ห น า | 75
๔. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
๕. สงเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งและการสังคมสงเคราะห
๖. สงเสริมการเลนกีฬา บํารุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ และแหลงทองเที่ยว
๗. พัฒนาสงเสริมอาชีพเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ ใหเขมแข็งพึ่งพาตนเอง
๘. พัฒนาดานการอนุรักษ การคุมครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใช
ประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน
๙. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเนนความเสมอภาคและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลศรีสองรัก ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใตการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน
2. การบริการสาธารณะ การคมนาคม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3. การบริการสาธารณสุข การปองกันและระงับโรคติดตอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
4. การจัดการศึกษา ศาสนาบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
5. สถาบันครอบครัวเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี
6. ประชาชนมีสุขภาพดี มีแหลงพักผอนหยอนใจ
7. เกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนอยางเหมาะสม
ยั่งยืน
9. การมีสวนรวมของประชาชนการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการจัดการองคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
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...................................
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรางพื้นฐาน
1.2 สงเสริมใหมีสวนสาธารณะ นันทนาการ
สถานที่ออกกําลังกาย
1.3 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร
1.4 พัฒนาวางผังหมูบาน เพื่อรองรับการพัฒนาและ
ขยายตัวของชุมชน/หมูบาน
2. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และการพัฒนา 2.1 สงเสริมสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน และ
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
สตรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ธรรมาภิบาล
2.2 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.3 สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.4 สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการ
2.5 สงเสริมการปองกันโรคติดตอ การบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
2.6 สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส การจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห
2.7 สงเสริมพัฒนาศักยภาพขององคกร
ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2.8 สนับสนุนหนวยงานของรัฐ พิธีการ รัฐพิธี
กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
3. การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งอํานวย
การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ความสะดวก แหลงทองเทีย่ ว
สิ่งแวดลอม
3.2 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม
3.3 สงเสริมการบริหารจัดการกําจัดขยะ มูลฝอย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน
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สิง่ ปฏิกูล ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน/
หมูบาน
3.4 สงเสริมใหมีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมการศึกษาในระดับกอนวัยเรียน
และสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 สงเสริมกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
4.3 สงเสริมการเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
5. การพัฒนาดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5.1 สงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก
พอเพียง
5.2 สงเสริมกลุมอาชีพ การเรียนรู การแปรรูป
ผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
5.3 สงเสริมการลดปจจัยและตนทุนการผลิต
ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

0
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2.3 เปาประสงค
1 . จั ด ส รร ง บ ป ร ะ ม า ณดํ า เนิ น ระ บ บ
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การตาม
แ ผนพั ฒ น า ข อ มู ล ค ว า มต อ งก า รที่ ทํ า
ประชาคมหมูบาน/ตําบล ตามศักยภาพใหมี
ประสิทธิภาพ คุมคา มีประโยชนอยางสูงสุด
เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ใ น
สภาพแวดลอมที่นาอยู
2. มี ส ถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายจั ด กิ จ กรรม
นั น ทนาการ อุ ป กรณ อ อกกํ า ลั ง กายมี
มาตรฐาน เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง สุขภาพรางกายที่
แข็งแรงหางไกลจากโรค และยาเสพติด

1. สถาบันครอบครัว ชุมชน ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมมาเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิตเพื่อใหสังคมอยูรวมกันโดยปกติสุข
2. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูเสพไดรับการบําบัด และไมกลับเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
3. มีระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความ
เสียหายในดานชีวิตและทรัพยสิน
4. มีสถานที่ออกกําลังกาย ในชุมชนตรงตอความตองการ
สงเสริมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
5. มีระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การปองกัน
และระงับโรคติดตอมีประสิทธิภาพ

1.แหลงทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาสะอาดสวยงาม มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พรอม
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง
2.เพิ่มขีดความสามารถในการ
บรรเทาสาธารณภัยใน ดาน
กําลังคน ดานอุปกรณ ดานองค
ความรู การชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กอนเกิดเหตุ
กําลังเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ
3.จัดใหมีระบบการจัดการปญหา
ขยะ สิ่งแวดลอมในชุมชน/
หมูบานแบบครบวงจร โดย
ประชาชนมีสวนรวม

1. เด็กนักเรียนอนุบาลกอนวัย
เรียนไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ มีความพรอม
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
แบงเบาภาระผูปกครอง
2. เด็กนักเรียนไดรับโภชนาการ
และเสริมทักษะการเรียนรูที่
เหมาะสม
3. การใชหลักธรรมคําสั่งสอนใน
พุทธศาสนาเปนเครื่องมือให
ครอบครัว ชุมชน สังคมนําไป
ประพฤติปฏิบัติ
4. สืบทอดฟนฟู อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น อันดีงามใหอยู
ยั่งยืนสืบไป

1. ครัวเรื อนมีพืชผักในครัวเรือ น
ลดรายจ าย ป อ งกั นความเสี่ย งที่
เกิ ด จากการบริ โ ภคอาหารที่ มี
สารเคมี ตกคา ง เข าใจภู มิป ญญา
การบริโภคอาหารที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต และปฏิบัติตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต
2. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพ
ตางๆ เขาใจการแปรรูปอาหารใน
ทองถิ่นสรางรายไดเพิ่มและลด
คาใชจายในครัวเรือน เกษตรกร
ใชเวลาวางเกิดประโยชน เพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

3. มี ก ารบริห ารจั ด การ ระบบประปาเพื่ อ
อุ ป โภค – บริ โ ภค น้ํ า เพื่ อ การเกษตร
บํารุงรักษาแหลงน้ําและทางระบายน้ํา อยาง
ทั่วถึงและเปนระบบโดยภาคประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ
4. มีพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมและการควบคุม
การพัฒนาอยางเปนระบบ เพื่อวางระบบ

1. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส 4.การมีสวนรวมของประชาชนใน
ผูดอยโอกาส การสังคมสงเคราะหประชาชนไดรับการ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
แ ล ะ สิ่ งแ ว ด ล อ ม ใ น ชุ ม ช น /
2. เปนองคกรคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร หมูบาน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อการทํางานเปนการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีสวนรวมในปกครองระบอบประชาธิปไตย

5. สงเสริมความพรอมประชาชน
ทุกคนใหมีความรูเขาใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา วิถี
ชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน (AEC)

3. ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมสู
อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
ผูบริโภค
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนหมูบานพรอมออกเทศ
บัญญัติการควบคุมอาคารการกอสรางที่
เกิดผลกระทบสาธารณประโยชนในอนาคต

มีความเสมอภาคและการมีสว นรวมของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล
มีการบริหารจัดการดาน
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนใหความสําคัญรักและเทิดทูนสถาบัน ในวัน
สําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2.4 ตัวชี้วัด
1.จํานวนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาและบํารุงรักษาใหเปนไปตามมาตรฐาน ตรงตอความตองการ
ประชาชน
2.จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชน การออกกําลังกาย การเที่ยวพักผอน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
3.จํานวนของประชากรที่ไดรับประโยชนมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร อยางทั่วถึง
4.การวางผังเมือง หมูบาน/ชุมชนเปนระบบ การออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารเปนไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลในทางปฏิบัติ
5.จํานวนของครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวความมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความอบอุน
6.จํานวนหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนใหความรวมมือมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหายาเสพติด
7.จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคิดเปนรอยละ 85 จากประชาชนทั้งหมด
8.จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการออกกําลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการสรางความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น
9.จํานวนประชาชนที่ไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย ขั้นพื้นฐาน การควบคุมโรคติดตอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10.จํานวนผูที่ไดรับประโยชนจากสวัสดิการทางสังคมคิดเปนรอยละ 100 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมมีความเอื้ออาทร
11. มีระบบการพัฒนาทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละความสําเร็จในการเบิกจาย
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

ห น า | 73
12.จํานวนประชาชนที่ไดรับความพึงพอใจในการไดรับการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
13.จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณเพิ่มขึ้น
14.จํานวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอที่เปนประโยชนตอการพัฒนาของทองถิ่น
15.จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมพิธีการ กิจกรรมตางๆที่เทศบาลตําบลศรีสองรักรวมกับหนวยงานตางๆไดจัดงาน
16.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวประชาชนเขาไปทองเที่ยวพักผอนเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจในสถานที่
17.การบุกรุกปานอยลง ประชาชนมีแหลงอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น
18. จํานวนของประชาชนที่มีสวนรวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
19.ปริมาณขยะลดลง การคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน ขยะถูกนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด ประชาชนกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะและมีสวน
รวมในการจัดการอยางยั่งยืน
20.ลดความสูญเสียจากสาธารณภัย ครัวเรือนที่ไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
21.การใหความชวยเหลือจากการประสบสาธารณภัย เจาหนาที่ใหความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยมีศักยภาพ มีเครื่องมือ มีความพรอมในการให
ความชวยเหลือประชาชน อยางทันทวงที
22. จํานวนเด็กอนุบาลกอนวัยเรียนและนักเรียน มีวัสดุ อุปกรณการศึกษา อาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนา การสุขอนามัย เพื่อความพรอมทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา
23.จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก คานิยมและคุณคาความเปนไทยเขาใจภูมิใจวัฒนธรรมทองถิ่น สืบสานใหคงอยูสืบไป
24.จํานวนประชาชนในชุมชน/หมูบานที่ไดรับความรูเรื่องประชาคมอาเซียนมีความพรอมกาวทันความเปลี่ยนแปลง
25.จํานวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการมีพืชผักสวนครัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดคาใชจายเพื่อการดํารงชีพ มีสุขภาพดีจากการบริโภค
อาหารที่ปลอดสารเคมี
26.จํานวนกลุมอาชีพที่เขารวมเพิ่มพูนความรู มีทักษะในการการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร รายไดที่เพิ่มขึ้น
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27.จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีงานทําเพิ่มขึ้น
28.จํานวนครัวเรือนมีความอยูดีกินดี ครัวเรือนยากจนลดลง ยกระดับคุณภาพชีวิตไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ลดการพึ่งพาจากปจจัยภายนอก

2.5 คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

1.บริหารงบประมาณการกอสราง
ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายในเขตเทศบาล
ตําบลศรีสองรัก อยางเปนระบบ
และมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน พรอมทั้งบูรณาการ

1.ครอบครัวและสังคมอยูรวมกัน
อยางผาสุข ปญหาทางสังคม
ลดลง มีชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางสังคมเพิ่มขึน้
2. สรางสังคมใหมีความเขมแข็งมี
ภูมิคุมกันภัยยาเสพติด หมูบาน/
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
เยาวชน ประชาชนทัว่ ไปไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

1. มีสถานที่พักผอน
ครอบครัวมีความอบอุน มี
สถานทีท่ องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและปลอดภัย
หมูบานเสี่ยงภัยมีการ
ดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย
โดยเรงดวน

1. เด็กนักเรียนอนุบาลกอน
วัยเรียนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมแกวัย ผูปกครอง
มีเวลาประกอบอาชีพ
ครอบครัวอบอุนมีพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. คนในครอบครัว ชุมชน
สังคม ปฏิบัตติ าม
หลักธรรม คําสั่งสอนใน

1. ทุ ก ครั ว เรื อ นมี พื ช ผั ก
ส ว น ค รั ว ไ ว บ ริ โ ภ ค ล ด
รายจาย ลดการใชสารเคมี
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุมเกษตรกรกลุมอาชีพ
ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู
ลดรายจ า ยมี อ าชี พ เสริ ม
เพิ่ ม รายได ใ ห ค รั ว เรื อ น
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โครงการที่เกินศักยภาพกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. มีกิจกรรมออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ พรอมบํารุงรักษาสนาม
กีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่
ทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาดูแล
อยางเปนระบบของแตละชุมชน/
หมูบาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประชาชนที่ดียิ่งขึน้ หางไกลยา
เสพติด

3. จํานวนประชาชนในพืน้ ที่ไดมี
น้ําใชเพื่ออุปโภค – บริโภค น้ํา
เพื่อการเกษตร อยางทั่วถึง
ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือ
ปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภค
– บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร

3. สรางเครือขายความรวมมือใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้
4. มีสถานที่ออกกําลังกาย พรอม
อุปกรณออกกําลังกาย ในหมูบาน
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
5. มีระบบการดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐาน การสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานไดรับการพัฒนา
พัฒนาการควบคุมปองกัน
โรคติดตอในเชิงรุก

3. ประชาชนสามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยไดอยางถูก
สุขลักษณะการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ สราง
มูลคาจากขยะ ทําให
ชุมชนสะอาดนาอยู
สิ่งแวดลอมดียิ่งขึ้น
4. ประชาชนรูคุณคาของ
ดิน น้าํ ปา เพิ่มพื้นทีป่ า
ปองกันการบุกรุกปาและที่
สาธารณะประโยชน ซึ่ง
เปนแหลงอาหารตาม
ธรรมชาติ

พุทธศาสนาเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิต
3. จัดกิจกรรมสืบทอด
ฟนฟู อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
และปราชญชาวบาน
ใหแกเด็ก เยาวชน รูคุณคา
ใหคงอยูสืบไป
4. กลุมเปาหมายมีความ
รูเทาทันมีความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
พัฒนาทักษะดานภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี

สามารถพึ่งพาตนเองได
3. เกษตรกรลดต น ทุ น
ปจจัยการผลิต ลดปญหา
ความยากจนนํ า ไปสู ก าร
พั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น
พ ร อ ม รั บ ต อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก ภั ย
ธรรมชาติ

6. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยโรคเอดส
ผูดอยโอกาส ไดรับสวัสดิการอยาง
ทั่วถึง เครือขายทางสังคมมีสวน
รวม สังคมเปนสังคมที่เอื้ออาทร
7.มีระบบพัฒนาคุณภาพการ
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2.6 กลยุทธ
กลยุทธ

บํารุงรักษาแหลงน้ําและทาง
ระบายน้ํา พรอมทั้งบูรณาการ
โครงการที่เกินศักยภาพกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. เทศบาลมีกระบวนการวางผัง
หมูบาน/ชุมชนอยางเปนระบบ
การออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีในสภาพแวดลอม
ที่นาอยู

บริหารจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเอื้อตอการบริการ
สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชน
8. ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลศรีสอง
รัก (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา
โปรงใส การมีสวนรวม และ
รับผิดชอบ) ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ
9. ประชาชนใหความสําคัญรัก
และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

1.พัฒนาดาน สาธารณูปโภค

1. สงเสริมสถาบันครอบครัว

1.สงเสริมการปรับปรุงภูมิ

1.สงเสริมดานการศึกษา

1.สงเสริมการปลูกพืชผัก
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สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกขัน้ พืน้ ฐาน
2. สงเสริมใหมีสวนสาธารณะ
นันทนาการ สถานที่ออกกําลัง
กาย
3.พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร4.พัฒนา
วางผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
และการขยายตัวของชุมชน/
หมูบาน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. สงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
3.สงเสริมความมัน่ คงปลอดภัยทั้ง
ในชีวิตและทรัพยสนิ
4.สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย
การกีฬาและนันทนาการ5.
สงเสริมการปองกันโรคติดตอการ
บริการสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐาน
6. .สงเสริมคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อ
เอดส การจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห
7.สงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
องคกร ดานบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
8.สนับสนุนหนวยงานของรัฐ
พิธีการ รัฐพิธี กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

ทัศน สิ่งอํานวยความ
สะดวกประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดลอม
3.สงเสริมการบริหาร
จัดการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล ความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
หมูบาน
4.สงเสริมใหมีการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ในระดับกอนวัยเรียนตาม
มาตรฐานศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กกอนวัยเรียนและ
สงเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. สงเสริมกิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น
3. สงเสริมการเรียนรูศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน

สวนครัว การเกษตร
อินทรีย เกษตรแบบ
ผสมผสาน
2. สงเสริมกลุมอาชีพ
การเรียนรู การแปรรูป
ผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลผลิต
3. สงเสริมการลดปจจัย
และตนทุนการผลิต
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
การกํ าหนดตํ าแหนงจุดยืน ทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตํ าบลศรี สองกรัก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดมีการกําหนดการจัดและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรา 53/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
จากประเด็ นความเชื่ อมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการ
นํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอม
ทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายใน
ชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี
นวั ต กรรม และความคิดสร างสรรค บนพื้น ฐานการผลิตและการบริโ ภคที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1

1
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3. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ (SWOT) ของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เทศบาลตําบลศรีสองรัก
จุดแข็ง(Strengths)
จุดออน(Weaknesses)
1. มีสภาพอากาศ ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่ ดี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบรู ณ พื้ น ที่
ตํ า บลเป น แหล ง ต น น้ํ า ตามธรรมชาติ มี พื้ น ที่ ป า
สาธารณประโยชนพื้นที่จํานวนมาก
2. เศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัวจากพื้นที่ติดตอ ทําให
แนวโนมการเจริญเติบโตธุรกิจ การบริการเพิ่ม
มากขึ้น เสนทางการคมนาคม ที่เปนเชื่อมโยงกับ
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณซึ่งเปน
เสนทางเขาสูกรุงเทพฯทําใหเอื้ออํานวยตอการคา
การลงทุน การทองเที่ยว
3.ประชากรสวนใหญเปนคนที่เกิดและอาศัยอยู
ในพื้นที่เปนประชากรที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต
บรรพบุรุษ ผูนําและประชาชนมีความสามัคคี
สังคมชุมชนเขมแข็ง โดยมี ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ทางสังคมที่สืบสาน
จากบรรพบุรุษเปนเครื่องมือหลอหลอมจิตใจทําให
มีความเอื้ออาทร
4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตั้งอยูในเขต
เทศบาล มีเครื่อง บุคลากรทางการแพทย

1. พื้ น ที่ทํ ามาหากิน มีอย างจํา กัดและไมมีเอกสารสิท ธิ์
พื้นที่ทํากินบางสวนเขตปาสงวนแหงชาติ มีการบุกรุกที่
ทํากินอยางตอเนื่อง พื้น ที่ป าสาธารณะประโยชนถูก
บุ ก รุ ก พื้ น ที่ บ างหมู บ า นมี ค วามเสี่ ย งเกิ ด สาธารณภั ย
เกษตรกรใชสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทําใหดิน
เสื่ อ มคุ ณ ภาพและทํ า ลายธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
สิ่งแวดล อมทางธรรมชาติ มีความเปลี่ ย นแปลงสงผลให
ปจจัยในการดํารงชีวิต
2. เทศบาลตําบลศรีสองรักไดรับงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาล ในสัดสวนที่นอย การวางแผนดานโครงสราง
พื้นฐานจึงไมเอื้ออํานวย ตอการรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การขยายตัว ของชุมชนเมืองไมมีผังเมือ ง
รองรั บ ส ง ผลกระทบต อ การวางระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ การบริการสาธารณะ
3.ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต วัฒนธรรม โลกของ
วัตถุทําใหสถาบันครอบครัวออนแอความเสื่อมถอยดาน
คุณธรรมจริยธรรม การแพรระบาดของยาเสพติด
กระแสวัฒนธรรมตางชาติมีอิทธิพลเยาวชนไมเขาถึงแกน
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ที่ทันสมัยและเชี่ยวชาญ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประชาชนใสใจดูแลสุขภาพของตนเอง

แทของวัฒนธรรมของทองถิ่น ผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น
มาก การดํารงชีพตองดิ้นรนหารายไดเพื่อการยังชีพที่
เพิ่มขึ้นทําใหเวลาที่ใหกับครอบครัวนอยลงทําใหสังคม
ออนแอ
4. ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร ราษฎรไดรับสารเคมีตกคางจากพืชผัก
ที่นํามาแปรรูปประกอบเปนอาหารบริโภค มีความเสี่ยง
และเกิดโรค อีกทั้งการใชสารเคมีสงผลทําให
สภาพแวดลอมถูกทําลาย
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จุดแข็ง(Strengths)

จุดออน(Weaknesses)

5. มีสถานศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูในพื้นทําใหการเขาถึงระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดสะดวก สนับสนุนการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
6. สํานักงานตั้งอยูในชุมชนเมือง อาคาร
สํานักงานที่รองรับการบริการประชาชนไดอยาง
สะดวก การติดตอสื่อสาร การเดินทาง
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวดเร็วคลองตัว
7. ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน
บาน นาเวียงและบานนาทุม – บานหนามแทง ,
วัดเนรมิตวิปสสนา , น้ําตกแกงสองคอน แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก
8. เปนแหลงตนน้ําตามธรรมชาติ มีน้ําตาม
ธรรมชาติไหลตลอดทั้งป
9. พื้นที่เหมาะสมรองรับการขยายเขตชุมชน
เมือง

5. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางดานการศึกษา สถานที่กับสื่อ
การเรียนการสอนที่ไมสนับสนุนการเรียนการสอนอยาง
เต็มที่ สื่อ สังคม ที่มีความออนไหวเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมการเลียนแบบที่ไมถูกตอง
6. ที่ดินตั้งสํานักงานไมอยูในการถือครองของเทศบาล
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในสํานักงานชํารุดเสื่อมสภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่มีไมเพียงพอกับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ การมีสวนรวมของภาคประชาชนไมมากเทาที่ควร
7. กิจกรรมงานบุญหลวงและประเพณีการละเลนผีตาโขน
ของชาวอําเภอดานซาย ถือเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตคนไทดานที่เปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย โดยจะกําหนดใหมีขึ้นในแตละป
จากความเชื่อทางผูนําทางวัฒนธรรมทองถิ่นคนดานซาย
(เจากวน) โดยการเขาทรงแลวกําหนดวันจัดงาน
ซึ่งกิจกรรมตางๆในงานประเพณีฯดังกลาว หากตรงกับ
วันเสารอาทิตยหรือวันหยุดราชการ จะมีนักทองเที่ยว
ทั้งไทยและตางประเทศมาเที่ยวจํานวนมาก แตหากการ
เขาทรงเพื่อกําหนดวันจัดงานออกมาไมตรงกับ
วันหยุดราชการหรือวันเสาร-อาทิตย จะมีนักทองเที่ยว
จํานวนนอย สงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยว
จังหวัดเลย ภาคธุรกิจการทองเที่ยว และผูประกอบการ
คาขาย และประชาชนผูมีรายไดนอยลดลงจากอาชีพเสริม
ในชวงเทศกาล
8. ระบบประปาไมทั่วถึง ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลาง
ในฤดูแลงน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค และการ
เพาะปลูก
9. ไมไดรับการวางผังเมืองตั้งแตตนถนนหลายสายเริ่มชํารุด
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เนื่ องจากรถบรรทุกหนักสัญจรไมได รับ การซอมแซมตาม
ระยะ ชุมชนแออัดบานเรือนราษฎรขยายตัว มีปญหาเรื่อง
การปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง ป ญ หาด า นขยะและด า นสิ่ ง แวดล อ ม
สิ่งแวดลอมในหมูบาน
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. หนวยงานตางๆใหความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประชาชนสวนใหญเห็นประโยชนและคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น นโยบายที่ดินที่ทํากินของราษฎรเริ่มมีความ
ชัดเจน
2. พื้นที่เขตเทศบาลดานซายมีความแออัด มีการขยายตัวของ
ผูประกอบการดานตางๆมาในพื้นที่เทศบาลศรีสองรักซึ่งมีพื้นที่
รองรับ
3. ผูนํา ชาวบาน มีความรักใครปรองดองมีความเขมแข็งมีการ
สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ยั่ ง ยื น และถ า ยทอดวั ฒ นธรรม
ประเพณีตอคนรุนสูรุน โดยมีพุทธศาสนาเปนเครื่องยึด เหนี่ยว
จิตใจ องคกรภายนอกเห็นคุณคาภูมิปญญาในทองถิ่น
4. บุคลากรทางการแพทยความรู ความสามารถการสงเสริม
ดานสุขภาพ วัฒนธรรมการบริโภคพื้นบานจากธรรมชาติเปนภูมิ
ปญญาของชาวบาน มีแหลงอาหารตามธรรมชาติ
5. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีองคความรูหลากหลาย ในการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนรูสามารถสงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรู
ดานตางๆ เชน ดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลยี เปนตน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
6. บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสะดวกในการติดตอ
การให ค วามร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานเป น ไปด ว ยดี ผู บ ริ ห าร
เทศบาลมีทัศนคติ มีประสบการณทางเมือง การปกครอง
7. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดเลย ที่สนับสนุนสงเสริมดาน
การทองเที่ยวพื้นตําบลดานซายมีแหลงทองเที่ยวตาม ธรรมชาติ
และประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เที่ยวไดทั้งป ซึ่งอยูในกลุม
พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว ดานซาย นาแหว ภูเรือสามารถพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวได
8.แหลงตนน้ําธรรมตามชาติ สามารถพัฒนาใหเกิด ประโยชน
อย างสู งสุ ด จะเปน ดา นอุป โภค บริโ ภค เกษตรกรรมเพื่ อการ

1. ที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้น นายทุนจากตางพื้นที่ซื้อที่ดินจากราษฎรใน
พื้ น ที่ ทํ า ให มี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า สาธารณประโยชน ป า สงวน
แหงชาติ การปลูกสรางบานเรือนการถมที่ดินรุกล้ําทางเดินน้ํา
ทางเดินสาธารณะ
2. งบประมาณที่จะปรับปรุง กอสรางวางระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ไมเพียงพอตอการพัฒนางานโครงสรางพื้นฐานซึ่ง
ตองใชงบประมาณมาก แผนไมไดนําไปใชประโยชน ภารกิจการ
วางแผนการติดตามงบประมาณไมตอเนื่องการวางรูปแบบการ
พั ฒ นา กํ า หนดทิ ศ ทางและเป า หมาย ไม เ ชื่ อ มโยงกั น การ
วิเคราะหขอมูลการจัดระบบการวางแผน การนําแผนไปใช ไมวา
จากรัฐบาล จังหวัด อําเภอ เทศบาล สวนราชการที่เกี่ยวของ จึง
ไมเปนรูปธรรมในการดําเนินการ
3. การแขงขันดานวัตถุทําใหสังคมออนแอ การแพรระบาด ยา
เสพติด สื่อที่เผยแพรวัฒนธรรมตางชาติโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ประชาชนมีสวนรวมนอยการเปนผูรับ
มากกวาเปนผูใหคนในสังคมเริ่มออนแอ
4. การถายทอดองคความรูดานสุขภาพดานภูมิปญญาชาวบานไมมี
การตอยอดทางและสนใจอยางเปนรูปธรรม การใชสารเคมีเพื่อ
การเพาะปลูกสารเคมีตกคาง
5. จํานวนของบุคลากรทางการศึกษา ดานภาษาตางประเทศ
ดานเทคโนโลยีมีนอย ผูเรียนรูไมใฝเรียนรู ความไมมีระเบียบมีวินัย
วัฒนธรรมจากภายนอกจากสื่อที่ไมดีเขามาสู เด็กเยาวชน ไดงาย
6. งบประมาณเทศบาลรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาลไมไดรับ
จัด สรรตามสัด สว นของการยกฐานะเปน เทศบาล บุค ลากรไม
เปนไปตามโครงสรางการตามภารกิจที่ถายโอน วัสดุอุปกรณชํารุด
ตามสภาพและไมเพียงพอในการบริการสาธารณะ
7.หนวยงานที่ใหสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว ไมได
ชวยเหลือดูแลงบประมาณแกหนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ
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เพาะปลูกเพื่อบริโภค ในดานเกษตรผสมผสาน ใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชน อยางสูงสุด
9. พื้นที่ตําบลมีเสนทางหลวงเชื่อมตอเขตจังหวัดพิษณุโลก,จังหวัด
เพชรบูรณ เสนทางหลวงเชื่อมตอกับอําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ
ราษฎรจากอํ า เภอใกล เ คีย งเดิ น ทางมาทํ า ธุ รกรรมทาง การเงิ น
จับจายใชสอยซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในพื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมที่
พัฒนาเสนทางเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ

ไมไดรับการกระจายใหเหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
8. การพัฒนาน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค การบริหารจัดการบาง
หมูบานไมมีประสิทธิภาพขาดจิตสํานึก การมีสวนรวมรับผิดชอบ
เพื่อประโยชนสวนรวม แหลงน้ําในดานเกษตรกรรมเกินศักยภาพ
ของทองถิ่นตองใชงบประมาณลงทุนคอนขางสูงในการดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบไมมีการดําเนินงานจริงจัง
9.ไมไดรับการวางผังเมืองตั้งแตตน การบริหารจัดการดานระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ไมไดมีการวางแผนไวอยางเปน
ระบบทําใหเกิดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พื้นที่บางสวนอยู
ในเขตปาสงวนแหงชาติ
10.ขาดการบริหารจัดการที่ดีมีระบบ
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ก. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน และการใหบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักยังคงเปนปญหา
หลักตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานก็คือดานงบประมาณ
ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสองรักซึ่งเปนองคกรปกครองทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารงบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัดแกปญหาโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมอยางที่สุดสวนอีกปญหาที่สําคัญและจําเปน
จะตองวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง คือ การวางแผนผัง
เมืองเพื่อจัด ระบบผังเมื องรองรับป ญหาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคตซึ่งตองมีการวางแผนอยางเปนระบบโดย
วิเคราะหสภาพพื้นที่ทั้งบริบท ผลกระทบที่ตามมาในการดําเนินการ โดยศึกษาจากชุมชนใหญที่กําลังประสบ
ปญหาและขอมูลจากประชาชน เพราะหากไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สําหรับเทศบาล
ตําบลศรีสองรักตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไมประสบปญหาหรือประสบกับ
ปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน เปนปญหาหลัก การขยายตัวของชุมชน
สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่มีความแตกตางระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ความแตกตางกัน
โดยสภาพที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐาน บ า นเรื อ น ในเขตเทศบาลที่ มี ป จ จั ย ส ง ผลให ก ารวางระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนสาธารณะควรจะมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 6.00 เมตร ลําหวย
หนอง คลอง ที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุก การขยายตัวบานเรือนสูบริเวณที่เพาะปลูกบริเวณภูเขาเนื่องจากใน
เขตชุมชนเดิม มีความแออัด โดยยังไมมีการวางผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประกอบกับเทศบาลยังไม
ประกาศเปนเขตการควบคุมการกอสรางอาคาร รองรับไวตั้งแตตน
2. ทางระบายน้ําตามธรรมชาติมีสภาพแคบและตื้นเขิน การระบายน้ําในชวงฤดูฝนไมสามารถระบายน้ํา
ไดทัน เศษไม เศษวัชพืชอุดตันทางระบายน้ําทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง บานเรือนราษฎรที่อยูในที่ลุมไดรับ
ผลกระทบ ประกอบกับบานเรือนของราษฎรที่กอสรางใหมมีการถมดินสูงกวาระดับถนนเดิมและไมไดมีการวาง
ทอระบายน้ําทําใหน้ําฝนทวมพื้นผิวจราจร
3.ไฟฟาแสงสวางสาธารณะและไฟฟาแรงต่ํา ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พยสิ นของราษฎร ทั้ง 14 หมูบ าน ชํารุด และไมเพียงพอ ไมครอบคลุมจุดเสี่ย งเนื่ องจากการ
ขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว จากภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม ประกอบกับมีจุดเสี่ยงเนื่องจากในพื้นที่เขต
เทศบาลมีเสนทางหลวงแผนดินหลัก และเสนทางรองผานชุมชน
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4. ระบบประปาหมูบานบางหมูบานเปนระบบประปาภูเขา ระบบน้ําบาดาลมีปญหาไมเพียงพอตอ
ความตองการ ขาดการดูแลบํารุงรักษา น้ําไมสะอาด การบริหารจัดการของผูใชน้ําและคณะกรรมการบริหารไม
สามารถบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพได และในชวงฤดูแลงน้ําประปาภูเขาจะไมเพียงพอเทศบาลไดรับการรองขอ
น้ําใชจะนําไปแจกจายใหกับราษฎรจํานวนมากทําใหคาใชจายดานเชื้อเพลิงสูง
5. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาป เพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร บางครั้งเกิดปญหาภัยแลงทําใหน้ําไมเพียงพอตอการทํานา ไมมีอางเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง ลําคลองไม
สามารถเก็บกักน้ําไวได ฤดูแลงบริเวณลําคลองจะแหง
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. การเจริญเติบโตจากภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวอยาง
รวดเร็วจากปจจัยดานตางๆ เชน พื้นที่อําเภอติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่และเสนทาง
เชื่อมตอกับจังหวัดพิษณุโลกและอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และมีเสนทางหลวงหลักที่เชื่อมตอตําบล การ
กระจายตัวของภาคธุรกิจดังกลาวหากไมมีการวางผังเมือง วางกรอบโครงสราง ปญหาดานงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐานสามารถพัฒนาได โดยการจัดหาเงินงบประมาณใหสามารถตอบสนองตอการเจริญเติบโต และใน
สวนของพื้นที่ เขตติดตอกับตําบลขางเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนา เพื่อดําเนินการของบสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําใหเกิดการเชื่อมโยงโครงขาย
ดานการคมนาคม
2.จากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติสงผลกระทบตอ
ปจจัยในการดํารงชีวิต แหลงน้ําตามธรรมชาติถูกบุกรุก ตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําได ปริมาณน้ําจากปาตนน้ํา
นอยลง เนื่องจากการแผวถางบุกรุกปาไมเพื่อตองการที่ดินเพื่อเพาะปลูกเพิ่มขึ้น สภาพพื้นที่ที่ไมเอื้ออํานวยตอ
การกอสรางอางเก็บน้ํา การแกไขบริหารจัดการน้ําควรจะตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการกอสรางแหลงน้ําสาธารณะในแตละชุมชนไปดวย
3. การวางระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต วางแผนการบริหารจัดการปญหา
แหลงน้ําเพื่อปองกันปญหาภัยแลง น้ําทวม อยางบูรณาการ พัฒนาบานเมืองและชุมชน ใหมีความสะอาด
สะดวก สบายในการดําเนินชีวิต และอยูอาศัยดวยความผาสุก สงบ เรียบรอย รวมถึงมีความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมคิด รวมทํา รวม
แกไขปญหา รวมใชประโยชน
ความตองการของประชาชน
1. กอสราง ปรับปรุง ขยายและซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน ระบบประปา ไฟฟาสองสวาง รางระบายน้ํา เปนตน
2. กอสรางขุดลอกลําหวยที่ตื้นเขิน วางทอและรางระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอ
เหลี่ยม สะพาน
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3. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในจุดที่เสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสิน และขยายเขตไฟฟาแรงต่ําใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง
4. กอสรางฝายน้ําลน สระเก็บพักน้ํา ในการอุปโภค บริโภคสํารองในชวงฤดูแลง
ข. ดานเศรษฐกิจ
ปญหา
ในดานเศรษฐกิจนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก มีความหลากหลาย สวนมากอาชี พ
เกษตรกรรม สวนอาชีพอื่น เชน ธุรกิจสวนตัว รับจาง ขาราชการรัฐวิสาหกิจ ในภาพรวมแลวเมื่อเศรษฐกิจ
ภายในเทศบาลตําบลศรีส องรัก เริ่มขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การลงทุน ของภาคธุรกิ จขนาดใหญ เชน
หางสรรพสินคา โชวรูมรถยนต โรงแรม รีสอรท รานขายสินคาทางการเกษตรขนาดใหญ เนื่องจากเปนพื้นที่
รอบนอกเขตเทศบาลตํ า บลด า นซ า ยความแออั ด ภายในเขตเทศบาลตํ า บลด า นซ า ยทํ า ให ธุ ร กิ จ ขยายตั ว
ประกอบกับมีพื้นที่ที่เอื้ออํานวยรองรับการลงทุนจากภายนอกทําใหเกิดการจางแรงงานและมีธุรกิจตอเนื่องจาก
การจางแรงงานเพิ่มขึ้น เชนหองพัก รานอาหาร เปนตน เมื่อภาคธุรกิจ การบริการ ที่เติบโตอยางรวดเร็ว
เริ่มมีผลกระทบเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนอยู ความหลากหลายทางสังคม แรงงานตางถิ่นอพยพ ในสวนของ
ภาคเกษตรกรรม จะมีปญหาในดานตนทุนการผลิตที่สูง การใชสารเคมี ปจจัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติทํา
ใหมีรายไดที่ไมแนนอน สวนเกษตรกรที่มีตนทุนจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชนยางพารา คนหนุมสาววัย
แรงงาน เริ่มเปลี่ยนแปลงคานิยมในการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการเพาะปลูกพืชไมผล พืชผักสวน
ครัว การเลี้ยงสัตว การเพาะปลูกเพื่อการดํารงชีพ โดยไมใชสารเคมี การพึ่งพาตนเองลดลง รายไดจากภาค
ธุรกิจการทองเที่ยวยังไมสงผลรายไดใหกับคนในชุมชนโดยตรง การเพิ่มมูลคาการผลิตสินคาพื้นบาน ของฝาก
ของที่ระลึก การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแบบครบวงจรทําใหเมืองดานซายเที่ยวไดตลอดป
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
1.การลงทุนจากภายนอก จึงเปนปญหาสําคัญที่จะตองคิดตอไปวาทําอยางไรจึงจะทํา
ใหเศรษฐกิจภายในชุมชนสรางจุดขายออกมาใหเห็นเพื่อเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจใหนาลงทุนสรางรายไดให
ประชาชนโดยตรงมากขึ้น ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปญหาประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บ
เกี่ยว ปญหาการอพยพแรงงาน ปญหาขาดแรงงานที่มีผีมือแรงงานถือเปนปญหาเรงดวน บางปญหาจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่น การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมที่ยังตองพึ่งพา ทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง การพัฒนาฝมือแรงงานวัยที่อยูทํางาน การเสริมสรางองคความรูเพื่อลดตนทุนการผลิต
การลดการใชสารเคมี การเพาะปลูกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แก เกษตรกร
2. คานิยมสมัยใหมทําใหวิถีชีวิตการดํารงชีพดวยการพึ่งพาธรรมชาติ เปนเสนหอยางหนึ่งที่ดึงดูด
นักทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก เชน น้ําตกแกงสอง
คอน ซึ่ ง อยู ไ ม ไ กลจากตั ว อํ าเภอด า นซ า ยไม ไ ด รั บ การพั ฒ นาให มี ค วามเหมาะสม การพั ฒ นาเพิ่ ม มู ล ค า
ผลิตภัณฑสินคาพื้นบาน ซึ่งยังไมไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. การลงทุนในดานอสังหาริมทรัพย ดานที่อยูอาศัย ดานบริการ นักลงทุน ผูประกอบการ ทั้งใน
พื้นที่และตางพื้นที่ มีการลงทุนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การสรางความสมดุล
ระหวางการใชทรัพยากร เพื่อสรางสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสงวนรักษาทรัพยากรที่สวนรวม
ใชประโยชนรวมกัน การกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของเมือง
ในอนาคต
2. การลดตนทุนทางดานการเกษตร ลดการพึ่งพาการใชสารเคมีภาคการเกษตร การปลูกผักปลอด
สารพิ ษ ด า นการท องเที่ ย ว นั กท อ งเที่ ย วเริ่ม นิย มทองเที่ย วเชิงนิ เวศนการพัก ผอ นแบบสัม ผัส ธรรมชาติ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนทางเลือกใหมอยางหนึ่งที่จะทําใหชุมชนมีรายไดโดยตรง ภายใต
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในที่จะสงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาเทศบาลใน
อนาคต จําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาในระยะที่ผานมา
สะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ไมเอื้อตอการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาในอนาคต จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประชาชนใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญายั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง
ความตองการของประชาชน
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักตองการสงเสริมภาคการเกษตร ลดตนทุนการผลิต การเพิ่ม
มูลคาผลผลิตทางการเกษตร สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีความขาดแคลนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย
2. สงเสริมการทองเที่ยวดานวัฒนธรรมและธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. จัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา ของที่ระลึก ผลิตภัณฑพื้นบานใหกับนักทองเที่ยว
ค. ดานสังคม
ปญหา
ปญ หาสั งคมโดยรวมภายในเทศบาลตําบลศรีส องรักเปน สังคมชนบทและกึ่งเมืองในปจ จุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ผูคนในสังคมมีการเบี่ยงเบนความสัมพันธไปจากเดิม และสถาบันทางสังคมก็ทําหนาที่
ไมครบสมบูรณ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดปญหา จากวิถีชีวิตที่เคยอยู เรียบงาย เริ่มเปลี่ยนแปลง
ครอบครั ว เริ่ ม ห า งเหิ น เพราะมี ค วามต อ งการรายได เพื่ อ ให เ พี ย งพอต อ รายจ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมิ ไ ด คํ า นึ ง
องคประกอบ ของสถาบันครอบครัว ความอบอุนการอบรมการสั่งสอนการใหเวลาครอบครัวนอยลง ขาดการ
ยึดถือประโยชนสวนรวม ในยุคโลกาภิวัตนจึงมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาความ
ยากจน ปญหาโรคเอดส ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาดานการศึกษา ปญหาครอบครัว
ปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรม ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหากลุมผูดอยโอกาสและปญหา
ดานสิ่งแวดลอม
23

23
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ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแตเปนสถาบันที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนหนวยสังคม
แรกที่หลอหลอมชีวิตของคนในครอบครัวใหการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเปนแหลงผลิตคนเขา สู
สังคม สังคมจะดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครอบครัว เพราะครอบครัวเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมสั่ง
สอน หลอหลอมพฤติกรรม การกระทํา ความคิด ความรูสึก เรียกโดยรวมวา ชวยหลอหลอมบุคลิกภาพของ
มนุษย สรางและพัฒนาคุณภาพของมนุษยในสังคม แตในปจจุบันความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทําใหสถาบัน
ครอบครัวมีความออนแอ เนื่องจากบทบาทและหนาที่ของคนในสังคม การตองทํางานมากยิ่งขึ้นเพื่อหารายได
มาเปนคาใชจายในครอบครัวจนบางครั้งไมมีเวลาใหกับคนในครอบครัว ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ซึ่งมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ บางครอบครัว ผูใชแรงงาน วัยทํางานตองเดินทางไปทํางานตาง
พื้นที่ไมไดอยูดูแลครอบครัว การมุงเนนโลกของวัตถุทําใหการพัฒนาดานจิตใจ ลดนอยลงไป ทําใหเกิดปญหา
ทางสังคมตามมาหลากหลาย การสรางความอบอุนของครอบครัวจะสงผลที่ดีตอความอยูเย็นเปนสุขในสังคม 1.
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คุณภาพทางการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็กในสังคมเผชิญ
ความวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รวมถึงเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน
2. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเกี่ยวของกับแบบแผนการขัด เกลาและการถายทอด
วัฒนธรรม การใหความรู และฝกทักษะอาชีพ เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอจากสถาบันครอบครัว การที่
จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งสถาบันตางๆ ควรจะหลอมรวมและปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นลวนเกิดจาก ความหางเหิน การปลูกฝงคานิยม เปน
แบบอยาง การแกไขปญหาทางสังคมตองเริ่มที่ครอบครัวและชุมชนตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญรวมกันเพื่อ
แกไขปญหา ผูนําครอบครัว และผูนําหมูบานควรจะเปนแบบอยางที่ดีในการมีจิตสาธารณะ การปลูกฝงคานิยม
ที่ถูกตอง
23

23

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. สัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กลดลง สัดสวนประชากรวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การใชเทคโนโลยีการพัฒนาแบบทันสมัย ซึ่งมุงเนนพัฒนาวัตถุ มุงความร่ํารวยของ
เพียงบางกลุม แตไมไดพัฒนามนุษย กอใหเกิดปญหาตามมา เชน การแตกสลายของครอบครัวในชนบท
ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรม ปญหาดังกลาวเปนผลกระทบจากการพัฒนาที่คํานึงแตความร่ํารวย
การพัฒนา ควรมาจากรากฐานของตัวเองคือวัฒนธรรม ซึ่งเปนวิถีชีวิต เพื่อใหความชวยเหลือ และจัดใหมี
โครงการดานสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง สวนในดานการลดปญหาตางๆ ในเด็กและ
เยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชวยไดดีและลงทุนนอย เชน
การปลูกฝงในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของหมูบาน/ชุมชน ใหเด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถิ่นที่อยู
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บานเกิด อาชีพดั้งเดิม สวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุมนี้ไดรับรูถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก
และทางธรรม ก็สามารถลดปญหาลงได
2. การสงเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการสงเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรี ย น การจั ดตั้ งสภาเด็ กและเยาวชนเพื่อสรางความตระหนักและเทศบาลตําบลศรีส องรักไดสงเสริม
กิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดําเนินการเองและจัดงบประมาณสนับสนุน ดานสถานที่พักผอน
หยอนใจและนันทนาการเทศบาลตําบลศรีสองรักไดสงเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสรางสนามกีฬาในชุมชนและ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและแขงขัน หรือมีการสงตัวแทนใหเปนนักกีฬาระดับหมูบาน อําเภอ และ
ระดับจังหวัด ก็เปนทางเลือกที่ดี
ความตองการของประชาชน
1. สงเสริมสถาบันครอบครัว ใหมีความอบอุนอยูในศีลธรรมอันดี
2. สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการผูดอยโอกาส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง
3. สงเสริม เด็ก เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหอยูในจริยธรรม รูจักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมมีอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมทองถิ่น สืบสานประเพณี อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป มีความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของตนเองใหมีความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางภาคภูมิใจ
4. พัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่เลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเพียงพอและใช
พื้นที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ง. ดานการเมือง – การบริหาร
ปญหา
ดานการเมืองและการบริหารนั้นถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานในทองถิ่นโดยเฉพาะปญหา”
ซื้อเสียง” ซึ่งเปนการทําลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานตางๆตามมามากมายในอนาคตปญหา
ดานการเมืองการบริหารสามารถแยกเปนขอๆดังนี้
1. ปญหาประชาชนควรที่จะตองทราบถึงบทบาทและหนาที่ ความเขาใจดานการเมืองการบริหาร
โดยการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมใชประโยชน ความตระหนัก ในการมีสวนรวมทางการเมือง
การบริหารอยางจริงจัง
2. การบริหารดานบุคลากร ดานรายได ดานวัสดุอุปกรณ ดานการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลศรีสองรักไมเพียงพอตอการบริหารงาน
การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถบุคลากรในปจจุบัน
ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากทั้งหมดที่กลาวมาถือเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารของ
ทองถิ่นเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเปนไปตามเจตนารมณ ของทองถิ่น
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ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก บางสวนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการที่จะ
รวมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เชน การประชาสังคม การเขารวมประชุม อบรม หรือการใหความรู
ในเรื่องตางๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพคอนขางหลากหลาย และบางสวนไมไดอยูใน
พื้นที่ ดานการมีสวนรวมของประชาชนไมครอบคลุมทุกดาน ทําใหไมทราบความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง และการบริหารงานไมบรรลุวัตถุประสงค สวนในดานของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใน
เทศบาลตําบลศรีสองรัก เนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน เงิน คน ขาดการสงเสริมพัฒนาดาน
พื้นฐานของการทํางาน ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของเทศบาลตําบลศรีสองรักมีไมเพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณในการจัดหามีจํ ากัด รายได ของเทศบาลตําบลศรีสองรั กมีนอยซึ่งไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
พัฒนาดานตาง ๆ รายไดของเทศบาลตําบลศรีสองรักสวนใหญเปนรายไดที่สวนกลางจัดสรรให รายไดจากการ
จัดเก็บเองมีนอย
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ตองจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพร และสงเสริมใหประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยกําหนดชองทางหลายๆชองทางโดยใชสื่อตาง ๆ ของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมูบาน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้ง
กลุมตัวแทนของหมูบาน ชุมชนตาง ๆ สวนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลตําบลศรีสองรัก จัดใหมีการสงเสริม
พัฒนาระบบการทํางาน โดยการสงอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาลอยางแทจริง สวนดานการพัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี
การตอใบอนุญาตตางๆ และการปฏิบัติตามขอบัญญัติ การปรับปรุงดานแผนที่ภาษีใหสามารถจัดเก็บไดอยาง
ทั่วถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เรงรัดการจัดเก็บใหครบถวนตามกําหนดเวลา อีกทั้งออกขอบัญญัติ
เพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บใหทันตอสถานการณปจจุบันและเพียงพอตอการดําเนินการ
ความตองการของประชาชน
1. สร า งความตระหนั ก ให ป ระชาชนเล็ง เห็ น ความสํ าคั ญ ของการมีส ว นร ว มใน ด านการเมื อ ง
การบริหารของเทศบาลตําบลศรีสองรักและสนใจที่จะมีสวนรวมกิจกรรมทางเทศบาลตําบลศรีสองรักจัดขึ้น
2. ผู บ ริ ห าร บุ ค ลากร ของเทศบาลตํ า บลศรี ส องรั ก ได รั บ การพั ฒ นาสามารถปฏิ บั ติ ง าน อย า งมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3. เทศบาลตําบลศรีสองรักสามารถจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และครบถวน เปนธรรม เพื่อมีรายไดให
เพียงพอตอการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ มีการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสรางอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อกอใหเกิดการสรางงานและกระจายรายได อยางยั่งยืน
จ. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักสภาพทั่วไปไมวาจะเปนสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่แหลงน้ํา สภาพสิ่งแวดลอม จากการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ การใชประโยชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ ภัยธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา ปริมาณของ
เสียที่เพิ่มขึ้นโดยรวมภายในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักถือเปนปญหาสําคัญ เชน ปญหาการจัดเก็บขยะ ปญหา
การพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อพักผอนเปนสถานที่ออกกําลังกาย ปญหาดานสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาล
ตําบลศรีสองรักถือวาคอนขางรุนแรงเพราะสภาพความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ชุมชนมากทําใหปญหาดานตางๆเริ่มรุนแรงปริมาณขยะในแตละวันก็เริ่มมากขึ้นเปนปญหาขยะของครัวเรือน
ดังนั้นปญหาที่นาจะเรงดวนก็นาจะเปนการบริหารจัดการดานขยะ การบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชนการบุกรุก
ทํ า ลายป า ไม ป ญ หาการใช ส ารเคมี ใ นภาคเกษตรกรรม ทํ า ให เ กิ ด ความไม ส มดุ ล ระหว า งการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหคง
อยูสืบไป
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
1. จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติเสื่อมโทรม การ
บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของภาครัฐบาลไมเอื้ออํานวยมีความขัดแยงทางนโยบาย
ในการบูรณาการการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มาตรการการบังคับใชกฎหมายผูกระทํา
ความผิดการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ที่สาธารณประโยชน การออกเอกสารสิทธิ์ของเจาหนาที่รับผิดชอบมีสวน
ไดสวนเสียทําใหเกิดขอพิพาท ความตองการพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ เพื่อตองการเพาะปลูกเพิ่มรายไดใหเพียงพอกับรายจายที่เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ
2. ประชาชนยังยึดติดกับการแกไขปญหาขยะแบบเดิมๆ สถานที่มีกลิ่นเหม็น สกปรกไมนาชวนมอง
จนทําใหไมมีใครยอมที่จะใหมีการสรางโรงกําจัดขยะในบริเวณใกลเคียงกับที่ตนเองอยูอาศัย ทุกคนยังมองไม
เห็นคุณคาของขยะเพราะวามีมูลคาเล็กนอย ไมทราบวาขยะบางชนิดมีมูลคา เมื่อแยกขยะแลวจะไปขายที่ไหน
หรือมีวิธีใดบางที่จะจัดการขยะไดโดยเปลี่ยนใหเปนรายไดเขามา เนื่องจากเทศบาลยังไมมีสถานที่และวิธีการที่
ถูกตองในการแกไขปญหาขยะ วิธีการจัดการกําจัดขยะยังไมลงลึกเพียงพอในการแกไขปญหาขยะตามสถานที่
อยูอาศัยที่ตางๆบานเรือน โรงเรียน ชุมชนชนบท บางที่สามารถกําจัดขยะไดดวยตัวเอง บางที่ทําไดเพียง
แยกขยะ ทําใหแตละที่จะตองมีวิธีการจัดการที่แตกตางกัน การใชวิธีจัดการขยะอยางไมเหมาะสมกับสถานที่
การแกไขปญหาขยะ ยังคงไมมีความคืบหนาและกอใหเกิดปญหาหนักขึ้นทุกวัน
3. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรักมีพื้นที่เปนแหลงเกษตรกรรม การปลูกการดูแลผลผลิต
ทางการเกษตร สวนใหญประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทําใหระบบนิเวศน
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลาย ประชาชนยังไมเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปองกัน
และดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
การบุกรุกเขาทํากินของราษฎรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่สาธารณประโยชน ราษฎรไมมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน และไมมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินราษฎรเหลานี้สวนใหญมีฐานะยากจน ขาดความรู ความสามารถ
และแรงจูงใจในการปรับปรุง หรือพัฒนาที่ดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมและเกิดปญหาของดินประเภทตางๆ
นอกจากนี้การบุกรุกเขาไปทํากินในพื้นที่ไหลเขาที่มีความลาดชันสูง ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินและ
กอใหเกิดการสูญเสียหนาดินไปเปนจํานวนมาก ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได
เพิ่มขึ้นมาก ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําและเกิดความขัดแยงระหวางผูใชน้ําเพื่อผลประโยชนตางๆ รวมทั้งความ
ขัดแยงดานการพัฒนาและอนุรักษ
ปญหาขยะลนเมืองเปนปญหาใกลตัวและตนเหตุของปญหานั้น คือพวกเราทุกคน หากทุกคนทุกบาน
ทุกชุมชนรวมมือกันแลว เราก็สามารถเปลี่ยนเมืองขยะลน เปนเมืองไรถัง หรือเมืองปลอดขยะไดโดยไมยากเย็น
อะไร ดังที่มีตัวอยางอันนาชื่นชมปรากฏใหเห็นแลวนับไมถวน นอกเหนือจากความมีวินัยและจิตสํานึกในการ
จัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนแลว ถึงแมชุมชนและทุกครัวเรือนจะรวมกันจัดการขยะเปนอยางดีเพียงไร แต
หากขาดระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของรัฐก็จะไมมีทางเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการไดเลย อีกทั้ง
การดําเนินการของชุมชนก็จะไมสามารถขยายผลได ถึงเวลาแลวที่ประชาชนกับเทศบาลจะตองหันมาแกไข
ปญหาขยะอยางยั่งยืน และไมปลอยใหวิกฤตขยะเปนปญหาที่ชุมชนตองแกไขดวยตนเอง กอนที่จะสายเกินไป
ความตองการของประชาชน
1.ประชาชนตองการความรูในการดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และมี
เครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ พื้นที่
สาธารณประโยชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก เพื่อสรางพื้นที่สีเขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน และใชพื้นที่
วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. สงเสริมและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพ ลดปญหาสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร
จัดโครงการ/กิจกรรม ใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหประชาชนหวงแหน
3. จัดหาที่ดิน ที่ทิ้งขยะ และกอสรางเตาเผาขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล การบริหารจัดการขยะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลศรีสองรัก
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสองรัก พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสร
ชาติ 20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

(1) ยุทธศาสตร
ดานความ
มั่นคง

(2) ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ

ในการ
แขงขัน

(3)ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ

เสริมสราง

(5)ยุทธศาสตร
ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

(๖) ยุทธศาสตร
ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

4) ยุทธศาสตรการ

5) ยุทธศาสตร

6) ยุทธศาสตร

การเสริมสราง

ดานการเพิม่

(4)ยุทธศาสตร
ดานการสราง
โอกาสความ
เสมอภาคและ

เทาเทียมกัน
ทางสังคม

1)ยุทธศาสตร

2)ยุทธศาสตร

3) ยุทธศาสตร

การเสริมสราง

การสราง

การสรางความ

เติบโตทีเ่ ปนมิตร

และพัฒนา

ความเปน

เขมแข็งทาง

กับสิ่งแวดลอมเพื่อ

ศักยภาพทุน

ธรรมและลด

เศรษฐกิจและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

มนุษย

ความเหลื่อม

ความมั่นคั่ง

ล้ําในสังคม

ความมั่นคง

และธรรมาภิ

การพัฒนา

แขงขันไดอยาง

บาล

ประเทศสูความ

ยั่งยืน

มั่นคั่งและ
ยั่งยืน

และยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
(อุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลําภู เลย)

ประสิทธิภาพ

แหงชาติเพื่อ

1.การสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ การผลิต และ
การบริการ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3

2.ยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุ
ภูมิภาคลุมแมาโขง
น

ยุทธศาสตรที่ 1

3. เพิ่มศักยภาพ
การผลิตทาง
การเกษตรและการ
สรางมูลคาเพิ่มเพื่อ
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด
เลย

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

พัฒนา
มาตรฐาน
การ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
เขตจังหวัด
เลย

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
ศรีสองรัก

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

สงเสริมการ
ทองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ

สงเสริม
การตลาด
เพื่อการ
แขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางมูลคาเพิ่ม
ผลผลิตดาน
การเกษตรเพื่อให
แขงขันได

พัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความ
เขมแข็งของ
คนชุมชนและ
สังคม

อนุรักษและ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม

สราง
ความ
มั่นคง
ตามแนว
ชายแดน

ยกระดับการ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสราง
พื้นฐาน และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน

การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน

การพัฒนาดาน
สงเสริมการ
ทองเที่ยว และการ
กีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพืน้ ฐาน

1. จัดสรรงบประมาณดําเนิน
ระ บ บ ส า ธา ร ณู ป โ ภคแ ล ะ
สาธารณูปการตามแผนพัฒนา
ข อ มู ล ควา ม ต อ ง ก า ร ที่ ทํ า
ประชาคมหมูบาน/ตําบล ตาม
ศั ก ยภาพให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คุม คา มีประโยชนอยางสูง สุด
เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีในสภาพแวดลอมที่นาอยู

การพัฒนา
ทาง
การเกษตร
และลด
ตนทุนการ
ผลิต

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาดานคน
สังคม คุณภาพชีวติ
สงเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
บริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. สถาบันครอบครัว ชุมชน
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมมาเปน
แนวทางประพฤติปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิตเพื่อใหสังคมอยู
รวมกันโดยปกติสุข
2. การปองกันและแกไขปญหา
ย า เ ส พ ติ ด เ ป น ไ ป อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ ผูเสพไดรับการ
บํา บั ด และไม ก ลับ เข าไปยุ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

สงเสริม
การเกษตร
เพื่อการ
แขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริม
อุตสาหกรรมการ
ผลิต การคา การ
ลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนา
กลไกตลาด
และระบบ
โลจิสติกส

การพัฒนา
ทักษะดาน
ภาษาและ
ฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน

ปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานและ
พัฒนา
ระบบการ
ผลิตและ
บริการให
สามารถ

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 7

การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

การพัฒนาการ
ปองกันบรรเทา
สาธารณะภัย
และการจัดการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

การพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได

การ พัฒนาดานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
การทองเที่ยว
และอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และอนุรกั ษ
วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

การพัฒนาดาน
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เศรษฐกิจฐานราก

1.แหลงทองเที่ยวไดรบั การ
พัฒนาสะอาดสวยงาม มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พรอม
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง
2.เพิ่มขีดความสามารถในการ
บรรเทาสาธารณภัยใน ดาน
กําลังคน ดานอุปกรณ ดานองค
ความรู การชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กอนเกิดเหตุ

1. เด็กนักเรียนอนุบาลกอนวัย
เรียนไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง
ตามหลั ก วิ ช าการ มี ค วาม
พรอ มทั้ง ดานรา งกาย จิตใจ
ส ติ ป ญ ญ า แ บ ง เ บ า ภ า ร ะ
ผูปกครอง
2. เด็กนักเรียนไดรับโภชนาการ
และเสริมทักษะการเรียนรูท ี่
เหมาะสม

1 . ค รั ว เ รื อ น มี พื ช ผั ก ใ น
ครัวเรือน ลดรายจาย ปองกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภค
อาหา รที่ มี สารเ คมี ต กค า ง
เข า ใจภู มิ ป ญ ญาการบริ โ ภค
อาหารที่เปนประโยชนตอ การ
ดํารงชีวิต และปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ในการดําเนินชีวิต
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2. มีสถานที่ออกกําลังกาย จัด
กิจ กรรมนันทนาการ อุป กรณ
ออกกํ า ลั ง กายมี ม าตรฐาน
เด็ ก เยาวชน ประชาชนมี
สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายอย า ง
ทั่ วถึ ง สุ ขภา พ ร า ง ก า ย ที่
แข็ง แรงหางไกลจากโรค และ
ยาเสพติด
3. มีก ารบริหารจัดการ ระบบ
ประปาเพื่อ อุปโภค – บริโภค
น้ําเพื่อ การเกษตรบํารุง รัก ษา
แหล ง น้ํ า และทางระบายน้ํ า
อยางทั่วถึงและเปนระบบโดย
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
4. มีพื้นที่ที่ไดรบั การสงเสริม
และการควบคุมการพัฒนา
อยางเปนระบบ เพือ่ วางระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนหมูบานพรอมออกเทศ
บัญญัติการควบคุมอาคารการ
กอสรางทีเ่ กิดผลกระทบ

กลยุทธ

1.พัฒนาดาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมใหมสี วนสาธารณะ
นันทนาการ สถานที่ออกกําลัง
กาย
3.พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร4.พัฒนาวางผังเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนาและการ
ขยายตัวของชุมชน/หมูบาน

3. มี ร ะบบการป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ลดความ
เ สี ย ห า ย ใ น ด า น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิน
4. มีส ถานที่ออกกําลังกาย ใน
ชุ ม ชนตรงต อ ความต อ งการ
สงเสริมการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ
5. มีร ะบบบริก ารสาธารณสุข
ขั้ น พื้ น ฐาน การป อ งกั น และ
ระงับโรคติดตอมีประสิทธิภาพ
6. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสงู อายุ
ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส
ผูดอยโอกาส การสังคม
สงเคราะหประชาชนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
7. เปนองคกรคุณภาพ มีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการทํางานเปน
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนมีสวนรวมใน
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีความเสมอภาคและการมีสวน
รวมของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการ
บริหารจัดการดานงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ประชาชนใหความสําคัญรัก

1. สงเสริมสถาบันครอบครัว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3.สงเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและทรัพยสิน
4.สงเสริมใหมีการออกกําลัง
กาย การกีฬาและนันทนาการ
5.สงเสริมการปองกันโรคติดตอ
การบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน
6. .สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสงู อายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส
การจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห
7.สงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
องคกร ดานบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
8.สนับสนุนหนวยงานของรัฐ
พิธีการ รัฐพิธี กิจกรรมอัน

3.จัดใหมรี ะบบการจัดการ
ปญหาขยะ สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน/หมูบานแบบครบวงจร
โดยประชาชนมีสวนรวม
4.การมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน/หมูบาน

3. การใชหลักธรรมคําสั่งสอน
ในพุทธศาสนาเปนเครื่องมือให
ครอบครัว ชุมชน สังคมนําไป
ประพฤติปฏิบัติ
4. สืบทอดฟนฟู อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น อันดี
งามใหอยูยงั่ ยืนสืบไป
5. สงเสริมความพรอม
ประชาชนทุกคนใหมีความรู
เขาใจในวัฒนธรรม ประเพณี
ภาษา วิถีชีวิต เพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
(AEC) ในป 2558

2. กลุมเกษตรกรและกลุม
อาชีพตางๆ เขาใจการแปรรูป
อาหารในทองถิ่นสรางรายได
เพิ่มและลดคาใชจายใน
ครัวเรือน เกษตรกรใชเวลา
วางเกิดประโยชน เพื่อนําไปสู
เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
3. ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
สูอาหารเพือ่ สุขภาวะของชุมชน
ผูบริโภค

1.สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน
สิ่งอํานวยความสะดวก
ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดลอม
3.สงเสริมการบริหารจัดการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของหมูบ าน
4.สงเสริมใหมีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.สงเสริมดานการศึกษา ใน
ระดับกอนวัยเรียนตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนวัยเรียนและสงเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมกิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น
3. สงเสริมการเรียนรูศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน

1.สงเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัว การเกษตรอินทรีย เกษตร
แบบผสมผสาน
2. สงเสริมกลุม อาชีพ การ
เรียนรู การแปรรูปผลผลิต
การตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิต
3. สงเสริมการลดปจจัยและ
ตนทุนการผลิต

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
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แบบ ผย 02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสองรัก Strategy Map

“สังคมผาสุกอยางยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน

ชุมชนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี”

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต การ
กีฬา นันทนาการ และ
การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาธิบาล

1. จัดสรรงบประมาณดําเนินระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
การทองเที่ยว และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

1. สถาบันครอบครัว ชุมชน
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

1.แหลงทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาสะอาดสวยงาม มีสิ่ง

1. เด็กนักเรียนอนุบาลกอนวัย
เรียนไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง

ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจฐานราก

1. ครัวเรือนมีพืชผักในครัวเรือน
ลดรายจาย ปองกันความเสี่ยงที่
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ขอมูลความตองการที่ทําประชาคมหมูบ า น/
ตําบล ตามศักยภาพใหมีประสิทธิภาพ คุมคา มี
ประโยชนอยางสูงสุด เพื่อประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในสภาพแวดลอมที่นาอยู
2. มีสถานที่ออกกําลังกาย จัดกิจกรรม
นันทนาการ อุปกรณออกกําลังกายมีมาตรฐาน
เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสถานทีอ่ อกกําลังกาย
อยางทั่วถึง สุขภาพรางกายทีแ่ ข็งแรงหางไกล
จากโรค และยาเสพติด
3. มีการบริหารจัดการ ระบบประปาเพือ่ อุปโภค
– บริโภค น้าํ เพื่อการเกษตรบํารุงรักษาแหลงน้ํา
และทางระบายน้ํา อยางทั่วถึงและเปนระบบโดย
ภาคประชาชนมีสว นรวมในการบริหารจัดการ
4. มีพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมและการควบคุมการ
พัฒนาอยางเปนระบบ เพื่อวางระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนหมูบานพรอมออกเทศ
บัญญัติการควบคุมอาคารการกอสรางทีเ่ กิดผล
กระทบสาธารณประโยชนในอนาคต

ศีลธรรมมาเปนแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติในการดํารงชีวิตเพือ่ ใหสังคมอยู
รวมกันโดยปกติสุข
2. การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเสพ
ไดรับการบําบัด และไมกลับเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
3. มีระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ลดความเสียหายในดาน
ชีวิตและทรัพยสิน
4. มีสถานที่ออกกําลังกาย ในชุมชน
ตรงตอความตองการ สงเสริมการออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ
5. มีระบบบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน การปองกันและระงับ
โรคติดตอมีประสิทธิภาพ
6. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยโรคเอดส ผูดอ ยโอกาส การ
สังคมสงเคราะหประชาชนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
7. เปนองคกรคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
เพื่อการทํางานเปนการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
8. ประชาชนมีสวนรวมในปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีความเสมอ
ภาคและการมีสวนรวมของประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มีการ

อํานวยความสะดวก พรอม
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง
2.เพิ่มขีดความสามารถในการ
บรรเทาสาธารณภัยใน ดาน
กําลังคน ดานอุปกรณ ดานองค
ความรู การชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กอนเกิดเหตุ
กําลังเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ
3.จัดใหมีระบบการจัดการปญหา
ขยะ สิ่งแวดลอมในชุมชน/
หมูบานแบบครบวงจร โดย
ประชาชนมีสวนรวม
4.การมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน/
หมูบาน

ตามหลักวิชาการ มีความพรอม
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
แบงเบาภาระผูปกครอง
2. เด็กนักเรียนไดรับโภชนาการ
และเสริมทักษะการเรียนรูที่
เหมาะสม
3. การใชหลักธรรมคําสั่งสอนใน
พุทธศาสนาเปนเครื่องมือให
ครอบครัว ชุมชน สังคมนําไป
ประพฤติปฏิบัติ
4. สืบทอดฟนฟู อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น อันดีงามใหอยู
ยั่งยืนสืบไป
5. สงเสริมความพรอมประชาชน
ทุกคนใหมีความรูเขาใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา วิถี
ชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในป
2558

เกิดจากการบริโภคอาหารที่มี
สารเคมีตกคาง เขาใจภูมิปญญา
การบริโภคอาหารที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต
2. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพ
ตางๆ เขาใจการแปรรูปอาหารใน
ทองถิ่นสรางรายไดเพิ่มและลด
คาใชจายในครัวเรือน เกษตรกร
ใชเวลาวางเกิดประโยชน เพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
3. ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมสู
อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
ผูบริโภค
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บริหารจัดการดานงบประมาณได
อยางมีประสิทธิภาพ
9. ประชาชนใหความสําคัญรักและ
เทิดทูนสถาบัน ในวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

1.บริหารงบประมาณการกอสราง
ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน
เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก อยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
พรอมทั้งบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. มีกิจกรรมออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
พรอมบํารุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ
และสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
ดูแลอยางเปนระบบของแตละชุมชน/
หมูบาน สุขภาพกาย สุขภาพจิตประชาชน
ที่ดียิ่งขึ้น หางไกลยาเสพติด
3. จํานวนประชาชนในพื้นที่ไดมีน้ําใชเพือ่
อุปโภค – บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร อยาง
ทั่วถึง ประชาชนมีสว นรวมชวยเหลือ
ปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภค –
บริโภค น้ําเพือ่ การเกษตรบํารุงรักษาแหลง

1.ครอบครัวและสังคมอยูรวมกันอยางผาสุข
ปญหาทางสังคมลดลง มีชองทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมเพิ่มขึ้น
2. สรางสังคมใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน
ภัยยาเสพติด หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
3. สรางเครือขายความรวมมือในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหา
วัสดุอุปกรณเพื่อปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
4. มีสถานที่ออกกําลังกาย พรอมอุปกรณ
ออกกําลังกาย ในหมูบา นประชาชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
5. มีระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนา
การควบคุมปองกันโรคติดตอในเชิงรุก
6. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยโรคเอดส ผูดอ ยโอกาส ไดรับ
สวัสดิการอยางทั่วถึง เครือขายทางสังคมมี

1. มีสถานที่พักผอน ครอบครัวมี
ความอบอุน มีสถานที่ทอ งเที่ยว
เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย หมูบานเสี่ยงภัยมี
การดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยโดยเรงดวน
3. ประชาชนสามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยไดอยางถูกสุขลักษณะการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
สรางมูลคาจากขยะ ทําใหชุมชน
สะอาดนาอยู สิ่งแวดลอมดียิ่งขึ้น
4. ประชาชนรูคุณคาของดิน น้ํา
ปา เพิ่มพื้นที่ปา ปองกันการบุก
รุกปาและที่สาธารณะประโยชน
ซึ่งเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติ

1. เด็กนักเรียนอนุบาลกอนวัยเรียน
มีพัฒนาการที่เหมาะสมแกวัย
ผูปกครองมีเวลาประกอบอาชีพ
ครอบครัวอบอุนมีพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
2. คนในครอบครัว ชุมชน สังคม
ปฏิบัติตามหลักธรรม คําสั่งสอนใน
พุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต
3. จัดกิจกรรมสืบทอด ฟนฟู
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ปราชญชาวบาน ใหแกเด็ก
เยาวชน รูคุณคาใหคงอยูสืบไป
4. กลุมเปาหมายมีความรูเทาทันมี
ความเขาใจเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียน พัฒนาทักษะดานภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี

1. ทุกครัวเรือนมีพืชผักสวนครัว
ไวบริโภคลดรายจาย ลดการใช
สารเคมี ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ ม เกษตรกรกลุ ม อาชี พ
ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ลด
รายจายมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได
ใหครัวเรือน สามารถพึ่งพา
ตนเองได
3. เกษตรกรลดตนทุนปจจัยการ
ผลิต ลดปญหาความยากจน
นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

ห น า | 95
น้ําและทางระบายน้ํา พรอมทั้งบูรณาการ
โครงการที่เกินศักยภาพกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4. เทศบาลมีกระบวนการวางผังหมูบาน/
ชุมชนอยางเปนระบบ การออกเทศบัญญัติ
ควบคุมอาคารเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่ วของประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีในสภาพแวดลอมที่นาอยู

สวนรวม สังคมเปนสังคมที่เอื้ออาทร
7.มีระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเอื้อตอการบริการ สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชน
8. ประชาชนมีสวนรวมบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก (คุณธรรม นิติ
ธรรม คุมคา โปรงใส การมีสว นรวม และ
รับผิดชอบ) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
9. ประชาชนใหความสําคัญรักและเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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1.พัฒนาดาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมใหมีสวนสาธารณะนันทนาการ
สถานที่ออกกําลังกาย
3.พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร4.พัฒนาวางผังเมือง เพื่อ
รองรับการพัฒนาและการขยายตัวของ
ชุมชน/หมูบาน

กลยุทธ

แผนงาน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

1. สงเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
2. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
3.สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวติ
และทรัพยสิน
4.สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ5.สงเสริมการปองกัน
โรคติดตอการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
6. .สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส การจัด
สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห
7.สงเสริมพัฒนาศักยภาพขององคกร ดาน
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ การบริหาร
จัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
8.สนับสนุนหนวยงานของรัฐ พิธกี าร รัฐ
พิธี กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

1.สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน
สิ่งอํานวยความสะดวก
ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดลอม
3.สงเสริมการบริหารจัดการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ความเปน
ระเบียบเรียบรอยของหมูบาน
4.สงเสริมใหมีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.สงเสริมดานการศึกษา ในระดับ
กอนวัยเรียนตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนและ
สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมกิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น
3. สงเสริมการเรียนรูศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมเขา สู
ประชาคมอาเซียน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน
แผนงาน
สังคม
เคหะและ สรางความ ศาสนา
สงเคราะห ชุมชน
เขมแข็งของ วัฒนธรรม

1.สงเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัว การเกษตรอินทรีย เกษตร
แบบผสมผสาน
2. สงเสริมกลุมอาชีพ การ
เรียนรู การแปรรูปผลผลิต
การตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
3. สงเสริมการลดปจจัยและ
ตนทุนการผลิต

แผนงาน แผนงาน
การเกษตร งบกลาง
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และ
นันทนาการ
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพื้นฐาน

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
-กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

-กอสรางและ
บํารุงรักษา
สนามกีฬา
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอน
-กอสราง ปรับปรุง
ระบบประปาน้าํ เพื่อ
อุปโภค –บริโภค
น้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม

คาเปาหมาย
กลยุทธ/
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
61 62 63 64 แนวทางการพัฒนา

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการแลว
เสร็จ

15 30 45 60 พัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพื้นฐาน

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

1

2

3

4

สงเสริมใหมี
สวนสาธารณะ
นันทนาการ
สถานที่ออกกําลัง
กาย

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย

จํานวนสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ

2

4

6

8

พัฒนาแหลง
น้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

ประชาชนมี
น้ําใชอยาง
ทั่วถึง
พอเพียง

2

4

จํานวนระบบน้ํา
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคไดรับการ
พัฒนา
มีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติ

5

6

พื้นที่ไดรับการ

ประชาชนมี

-วางผังหมูบานชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

-กอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร
-ซอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร ขุดลอกลํา
หวย
-โครงการกอสรางลาน
กีฬาเอนกประสงคภายใน
หมูบาน
-การบํารุงรักษาสนาม
กีฬา สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอน
-โครงการ ระบบ
น้ําประปา - ขยายเขต
ประปา
-ขุดลอก ทางระบายน้ํา
ขุดลอก หวย หนองน้ํา
สาธารณะ
-โครงการวางผังหมูบาน/

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ สนับ
สนุน
กองชาง สํานัก
ปลัด

กองชาง

สํานัก
ปลัด

กองชาง

สํานัก
ปลัด

กองชาง

สํานัก
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อยางเปนระบบ

สวนรวม

ชุมชน

ปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความ

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และการ
ใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร อปท.

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต การ
กีฬานันทนาการและ
การบริหารจักการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สถาบันครอบครัว
ชุมชน ประชาชน
ทั่วไปมีคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม
ใชหลักธรรมเปน
แนวทางปฏิบัติ

สรางสังคมเขมแข็งมี
ภูมิคุมกันภัยยาเสพ
ติด

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
กลยุทธ/
เปาประสงค 61 62 63 64 แนวทางการ
(ตัวชี้วัดรวม)
พัฒนา
ครอบครัว
5 10 15 20 สงเสริม
ชุมชน สังคม
สถาบัน
อยูรวมกันอยาง
ครอบครัว
ผาสุข
เพือ่
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

ประชาชน ไม
ยุงเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

3

6

10 13 สงเสริมการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
สังคมอยู
รวมกันอยาง
ปกติสุข
อยางยั่งยืน

หมูบานใน
พื้นที่ปลอด
ยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

-โครงการ/
กิจกรรมดานการ
ปองกันปญหา
ทางดานสังคม
สงเสริมกิจกรรม
เด็ก สตรี
ผูสูงอายุ
-สงเสริมกลุมสตรี
แมบาน
-สงเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชน
-โครงการรณรงค
สงเสริมและ
สนับสนุนการเฝา
ระวังปองกันยา
เสพติด

สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

สํานักปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
ความ

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต การกีฬา
นันทนาการและ
การบริหารจักการ
ที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จัดระบบ
ปองกัน ลด
ความเสี่ยงใน
การสูญเสียใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
สงเสริมการ
ออกกําลังกาย
การกีฬาและ
นันทนาการ

การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริมการ
ปองกัน
โรคติดตอ การ
บริหาร
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
เครือขายความ
รวมมือปองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย

คาเปาหมาย
61 62 63 64
1

2

3

ประชาชนมี
สุขภาพรางกายที่
แข็งแรงหางไกล
จากโรค

4

8

12 16 สงเสริมการ
ออก กําลังกาย

จํานวน
สุขภาพ
ประชาชนที่ ประชาชน
ออกกําลัง ทีด่ ี
กาย

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพ
ของประชาชน
ปองกันและการ
ระบาดของ
โรคติดตอ

3

6

9

จํานวน
หมูบานที่
ไดรับการ
ดูแล

4

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
สงเสริมความ
มั่นคงปลอดภัย
ทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน

12 สงเสริมการ
ปองกัน
โรคติดตอ และ
การบริหาร
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับการ
ดูแล

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
การสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
นอยลง

ปองกันการ
ระบาดของ
โรคติดตอ

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

โครงการลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาล/กลอง
วงจรปด

สํานักปลัด

หนวยสนับ
สนุน

-โครงการเขารวมการ สํานักปลัด
แขงขันกีฬาตางๆ ของ
เทศบาล
-โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาประชาชน
ตานยาเสพติด
-โครงการปนจักรยาน
เพื่อสุขภาพและลด
โบกรอน
-โครงการปองกัน
สํานักปลัด โรงพยาบาล
ระงับโรคติดตอ โครงการสนับสนุนการ
บริหารสาธารณสุข
ระดับหมูบานโครงการสนับสนุน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความ

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตร อปท.

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาการเมือง การ การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
บริหารจัดการที่ดี และ
การใหบริการสาธารณะแก การกีฬา
นันทนาการและ
ประชาชน
การบริหารจักการที่
ยุทธศาสตรที่ 6
ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาการปองกัน
บรรเทาสาธารณะภัย และ
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สงเสริมพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูพกิ าร
ผูปวยโรคเอดส
ผูดอยโอกาส และ
การสังคมสงเคราะห

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพขององคกร
ดานบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ การบริหาร
จัดการตามหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค 61 62 63 64
(ตัวชี้วัดรวม)
การสังคม
5 10 15 20
สงเคราะหเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
คนพิการ
ผูดอยโอกาสผู
ติดเชื้อเอดส
การจัด
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห

มีการบริหาร
10 15 20 25 เปนองคกรที่มี
จัดการตาม
คุณภาพ มีระบบ
หลักเกณฑการ
บริหารทรัพยากร
บริหารจัดการที่
ในการปฏิบัติงาน
ดี
อยางคุม คา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
การใหการ
สงเคราะห
ทั่วถึง
ครอบคลุม
เปาหมาย

ความพึง
พอใจ
ผูรับบริการ

มีประสิทธิ
ภาพ
ตอบสนอง
ความ
ตองการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

-โครงการสงเคราะห
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ผูตดิ
เชื้อเอดส ผูพ ิการ
และผูดอ ยโอกาส
-สงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ
-สงเสริมกิจกรรมคน
พิการและ
ผูดอยโอกาส
-โครงการประชารัฐ
รวมใจเทิดไทองค
ราชัน องคราชินี
-สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส

สํานักปลัด

-จัดหาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการ
-โครงการบริหาร

ทุกสํานัก/
กอง/สวน

หนวย
สนับ
สนุน
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ธรรมาภิบาล

ประชาชน

จัดการภายใน
องคกร
-คาใชจายอื่นๆ
ภายในสํานักงาน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่4การ
พัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และ
การกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
คน สังคม คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาการ
ปองกันบรรเทา
สาธารณะภัย และ
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร อปท.

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การ
ทองเที่ยว และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สนับสนุนหนวยงาน
ของรัฐ พิธีการ รัฐ
พิธี กิจกรรมอันเปน
ประโยชน

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
กลยุทธ/
เปาประสงค
61 62 63 64 แนวทางการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)
รวมจัดกิจกรรมพิธี 4 8 12 16 สนับสนุนหนวยงาน
การ รัฐพิธี
ของรัฐ พิธีการ รัฐ
กิจกรรมอันเปน
พิธี กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน
ประโยชน

สงเสริมการปรับปรุง
ภูมิทัศน สิ่งอํานวย
ความสะดวกแหลง
ทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน
พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกแหลง
ทองเที่ยว

3

6

สงเสริมการคุมครอง พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ดูแล และบํารุง
ประชาชนรักและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หวงแหนปาไม

5

10 15 20 สงเสริมการอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

9

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

12 สงเสริมการปรับปรุง ประชาชนมีความสุข
ภูมิทัศน สิ่งอํานวย เพิ่มขึ้น
ความสะดวก
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

จํานวนประชาชนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
สนับสนุน
กิจกรรม
อันเปนสา
ธารณ
ประโยชน

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย หนวย
รับผิดชอบ สนับ
สนุน

-โครงการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี
เนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ -โครงการ
บูรณาการศูนย
ดํารงธรรมอําเภอ
และศูนยดํารง
ธรรม อปท. –
โครงการ
สนับสนุนศูนย
ขอมูลขาวสารฯ

ประชาชน
มีแหลง
ทองเที่ยว
พักผอน

โครงการ
สํานักปลัด ทุก
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนวย
แหลงทองเที่ยว
งาน
และ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

เพิ่มพื้นที่
ปามี
อาหาร

-โครงการสรางปา
สรางอาหาร โครงการกอสราง
ฝายตนน้ํา -

สํานักปลัด

ทุก
หนวย
งาน
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และสิ่งแวดลอม

และสิ่งแวดลอม

และรักษา
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

จาก
ธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

โครงการปกหลัก
เขตปาชุมชน –
โครงการรักปารัก
น้ํารักษาแผนดิน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่4การพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 3
ดานสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาดาน
และการกีฬา
การสงเสริมการ
ทองเที่ยว และ
ยุทธศาสตรที่ 6
ฟนฟูระบบนิเวศ
การพัฒนาการปองกัน
เพื่อรักษาสมดุล
บรรเทาสาธารณะภัย
ทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
กลยุทธ/
เปาประสงค
61 62 63 64 แนวทางการ
(ตัวชี้วัดรวม)
พัฒนา
สงเสริมการบริหาร สามารถกําจัด
3 6 9 12 สงเสริมการ
จัดการกําจัดขยะ ขยะมูลฝอยได
บริหารจัดการ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล อยางถูก
กําจัดขยะมูล
ความเปนระเบียบ สุขลักษณะ
ฝอย แบบครบ
เรียบรอยของ
สิ่งแวดลอมนาอยู
วงจรสิ่งปฏิกลู
ชุมชน/หมูบาน
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยของ
หมูบาน
สงเสริมใหมีการ
เพิ่มขีด
4 8 12 16 ลดความสูญเสีย
ปองกันและ
ความสามารถ
คุณภาพชีวิตที่ดี
บรรเทาสาธารณ ประชาชนมี
และปลอดภัย
ภัยตางๆ
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
ประชาชนมี
สวนรวม

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปริมาณขยะ
ลดลง

กิจกรรม
สงเสริม
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ลดความสูญเสีย
ปองกันบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
ประสบภัยพิบัติ
ไดรับการ
ชวยเหลือ

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับ
สนุน
โครงการบริหาร
สํานักปลัด ทุก
จัดการขยะแบบครบ
หนวย
วงจร โครงการ
งาน
รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอย
การประกวดดาน
ความสะอาด
โครงการอบรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ
โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ
(ขณะเกิดภัย หลัง

กองชาง

สํานัก
ปลัด
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สิ่งแวดลอมและความ

และการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เกิดภัย)
-ฝกทบทวนหรือ
จัดสงชุดกูชีพกูภยั
ของ ทต.ศรีสองรัก
เขารวมอบรม

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริม
อุตสาหกรรมการ
ผลิต การคา การ
ลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

การพัฒนาดาน
การศึกษา
ศาสนา อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สงเสริมดาน
การศึกษา ใน
ระดับกอนวัย
เรียนและ
สงเสริม
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
กลยุทธ/
เปาประสงค 61 62 63 64 แนวทางการ
(ตัวชี้วัดรวม)
พัฒนา
เด็กมีความ
7 14 21 28 พัฒนาศูนยเด็ก
พรอมทั้ง
เล็กกอนวัน
รางกายและ
เรียนตาม
จิตใจ แบงเบา
มาตรฐานศูนย
ภาระผูปกครอง
พัฒนาเด็ก การ
มีสวนรวมของ
ผูปกครอง

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
เสริมสราง
ความพรอม
ดาน
โภชนาการ
วัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษา

ความกาว
โครงการ/กิจกรรม
หนาของ
เปาหมาย
การพัฒนา -โครงการสงเสริมดานการศึกษาศูนยพฒ
ั นาเด็ก
คุณภาพ
เล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ชีวิตที่ดี
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ โครงการสงเสริมตาม
แนวทางพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ดาน
ไดแก ดานสงเสริมสุขภาพ ดานสงเสริม
พัฒนาการเด็ก ดานการบริการอาหารสะอาด
และปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมสะอาดและ
ปลอดภัย ดานบุคลากร และดานการมีสว นรวม
ของผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

สํานักปลัด
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และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริม
อุตสาหกรรมการ
ผลิต การคา การ
ลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมกิจกรรมดาน
การพัฒนาดาน พระพุทธศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
การศึกษา
ศาสนา อนุรักษ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ฟนฟู สืบสาน
สงเสริม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี มี
คุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย
61 62 63 64
5

กลยุทธ/
แนวทางการพัฒนา

10 15 20 สงเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนา
การใชหลักธรรม
นําพาสังคมสงบสุข

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
ผูเขารวม
โครงการมี
คุณธรรม
จริยธรรม
ภูมิใจใน
ความเปน

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
สังคมอบอุน
ความขัดแยง
ปญหาสังคม
ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมดาน
พระพุทธศาสนา ดาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
ทองถิ่น เชน โครงการวันออก
พรรษา โครงการจัดขบวนแหใน
งานประเพณีบุญหลวงและ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ สนับ
สนุน
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 4 เพื่อเตรียมความพรอม
การพัฒนาดาน ใหกับทุกภาคสวน
ชุมชนและประชาชน
การศึกษา
ศาสนา อนุรักษ ทุกคนใหมีความรูเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
วัฒนธรรม
ประชาคมอาเซียน
ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น (AEC)

การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ไทย

มีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน
และ
ประชาคมอาเซียน
เพิ่มชองทางแหลง
เรียนรูเรื่อง
ประชาคมอาเซียน
ครอบคลุมทุกดาน

3

6

9

12 สงเสริมการเรียนรู
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภาษา เพือ่ เตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

การละเลนผีตาโขน
โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ โครงการรวมจัดงาน
พระธาตุ ฯลฯ

จํานวน
ประชาชน
ไดรับความรู
เรื่อง
ประชาคม
อาเซียน

เด็กเยาวชน
เขาใจพื้นฐาน
วัฒนธรรม
ภาษาของ
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน

-โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาตามแนวพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 6 ดาน -โครงการ
สงเสริมทักษาดาน
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับ
AEC

สํานักปลัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61 62 63 64

กลยุทธ/
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับ
สนุน
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ยุทธศาสตรที่ 3
สรางมูลคาเพิ่ม
ผลผลิตดาน
การเกษตร
เพื่อใหแขงขันได

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาคน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

การพัฒนาดาน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได

สงเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ การลด
ความเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหาร นอมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ลดรายจายครัวเรือน ลด
การใชสารเคมี บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย
ลดปญหาความยากจน

5

10 15 20 การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรรมการ
บริโภค เพือ่ ตาน
โรคภัยที่เกิดจาก
การบริโภคอาหารที่
ใชสารเคมี

ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีพืชผัก
ปลอดสารพิษ
รับประทานเพื่อ
สุขภาพรางกาย

ทุก
ครัวเรือนมี
พืชผัก
ปลอด
สารพิษ

สงเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกร การ
เรียนรู การแปรรูป
ผลผลิต การสงเสริม
กลุมอาชีพตางๆเพื่อ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน
ลดปจจัยและตนทุน
การผลิต

กลุมเกษตรกรและกลุม
อาชีพมีความเขมแข็งขึ้น
เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร ลดรายจายใน
ครัวเรือนฝกอบรมใหกับ
กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบาน
ใหมีอาชีพเสริมเพิม่ รายได

1

3

6

9

สงเสริมกลุมอาชีพ
การเรียนรู การแปร
รูปผลผลิต
การตลาดเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลผลิต
การเกษตร

กลุมอาชีพใชเวลา
วางเกิดประโยชน
ที่ไดรับการพึ่งพา
ตนเอง

กลุมอาชีพ
มีความ
เขมแข็ง
สามัคคี

ลดตนทุนการผลิตแกไข
ปญหาความยากจา

2

4

6

8

ลดการพึ่งพา ปรับ
ความสมดุลภาค
เกษตรกรรมสูความ
ยั่งยืน

เกษตรกรมีรายได เกษตรกรมี
เพิ่มขึ้น
ความ
เปนอยูที่ดี
ยิ่งขึ้น

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง -สนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจํา
ตําบลดานซาย
–ฝกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
-อบรมรมกลุมอาชีพ
ผลิตภัณฑของที่ระลึก
ตางๆ

สํานักปลัด

เกษตร
อําเภอ

สํานักปลัด

เกษตร
อําเภอ

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสารชีวภาพเพือ่
การเกษตร และกําจัด
ศัตรูพืชชุมชนตําบล
ดานซาย

สํานักปลัด

เกษตร
อําเภอ
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สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

1

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน

-ดานบริการชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน
สังคม

กองชาง

2

การพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพ
ชีวิต สงเสริมกีฬา นันทนาการและ
การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

-ดานบริการชุมชน
และสังคม
-ดานการ
ดําเนินงาน
-ดานบริหารทั่วไป

กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัดฯ

-อบจ.เลย
-กรมสงเสริมฯ
-สํานักงานจังหวัด
เลยฯ
-กรมโยธาฯ
-กรมสงเสริมฯ
-โรงพยาบาลฯ
-สถานีตํารวจฯ
-ปศุสัตว
-สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเลย

กองชาง
สํานักปลัด

-โรงพยาบาล
-กองทุนไฟฟา
ประเภท ค.
-กรมสงเสริมฯ

3

4

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานงบกลาง
การ พัฒนาดานปองกันบรรเทาสา -ดานบริการชุมชน - แผนงานการศาสนา
ธารณภัย การทองเที่ยว
และสังคม
วัฒนธรรม และนันทนาการ
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
-ดานการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร
สิ่งแวดลอม
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา -ดานบริการชุมชน -แผนงานการศึกษา
สํานักปลัด
และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิ และสังคม
- แผนงานการศาสนา
ปญญาทองถิน่
วัฒนธรรม และนันทนาการ

-ปศุสัตว
-โรงพยาบาล
-โรงเรียน
-กรมสงเสริมฯ
-อพท.
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5

การพัฒนาดานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
ฐานราก

-ดานบริการชุมชน - แผนงานการเกษตร
และสังคม
- แผนงานสรางความ
-ดานการเศรษฐกิจ เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

-สํานักงานเกษตร
-พัฒนาชุมชน
-ปศุสัตวฯ
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สวนที่ 5
การติดตามและ ประเมินผล ผลโครงการ
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น นั้ น จะต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ สอดคล อ งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แจ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ สอดคล อ งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แจ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
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ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัด ผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
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4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตาง0 ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก
และบางเรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

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

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกหวยเดื่อ หมูที่ 4

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหวยเดื่อขนาดกวาง 5.00 เมตร
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ยาว 950.00 เมตร ปริมาณงานตาม
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง แบบ เทศบาลกําหนด
เพียงพอ

2 โครงการขุดลอกหวยอู หมูที่ 4

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหนาฝายและเสริมคันฝาย หวยอู
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน หมูท ี่ 4 ปริมาณงานตามแบบ เทศบาล
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง กําหนด
เพียงพอ

3 โครงการกอสรางรองสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมูที่ 7
(นาชาด)

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางรองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน เพื่อการเกษตร ขนาดกวาง 0.70 ม. ลึก
0.50 ม. ทองรอง 0.40 ม. ยาว
ใหมีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ 260.00 ม.

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)

-

-

- ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

-

- ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

100,000

100,000

100,000

1 แหง

ยกระดับคุณภาพชีวิต
กองชาง
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ

4 โครงการขุดลอกหวยน้ําไภ หมูที่ 10 เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหวยน้ําไภ หมูที่ 10 ขนาดกวาง
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง
เพียงพอ

-

5 โครงการขุดลอกสระชลประทาน
หมูที่ 15

-

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีความ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

สะดวกในการสัญจร ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกสระชลประทาน หมูที่ 15
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง
เพียงพอ

200,000

200,000

200,000 ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

2
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กหวยน้ําไภ หมูที่ 10

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กหวยน้ํา
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ไภ หมูที่ 10 (ตามแบบเทศฐาลกําหนด)
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

6 โครงกอสรางรองเหมืองคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ เพื่อกอสรางรองเหมือง คสล.สงน้ําเพื่อ
เหล็กสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน การเกษตรนาชาด ยาว 450.00 ม.
นาชาด
ใหมีนํา้ เพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

1 แหง

ยกระดับคุณภาพชีวิต
กองชาง/
ประชาชนมีน้ําที่สะอาด หนวยงาน
สําหรับอุปโภคอยาง
อื่น
เพียงพอ

315,000

315,000

315,000

1 แหง

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ

-

-

(KPI)

กองชาง

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน พรอมวาง
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทองสงน้ําชลประทาน เพื่อการเกษตร
หมูที่ 4 บริเวณวังไคร ระยะทาง
ประมาณ 5,500 ม.

50,000,000

50,000,000

8 โครงการขุดลอกหวยยางบง บานนา เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหวยยางบง บานนาเวียงใหญ
เวียงใหญ หมูที่ 12 ตําบลดานซาย
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน หมูที่ 12 ขนาดกวาง 40 เมตร
ใหมีน้ําเพียงพอตอการทํา
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ยาว525 เมตร
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ

999,000

999,000

7 โครงการกอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน
พรอมวางทองสงน้ําชลประทาน เพื่อ
การเกษตร หมูที่ 4 บริเวณวังไคร

9 โครงการขุดลอกลําน้ําหมันในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรักและเขตติดตอ
ใกลเคียงปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกลําน้ําหมัน ในเขตเทศบาลตําบล
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ศรีสองรัก และเขตติดตอใกลเคียง
ใหมีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ

7,000,000

7,000,000

50,000,000 50,000,000 ประชาชนรอยละ 50 ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีน้ําเพื่อการเกษตร ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
เพิ่มขึ้น
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอยาง
เพียงพอ

999,000

7,000,000

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา
,กรม
ชลประทาน,
กรมสงเสริม
ฯและ
หนวยงานอื่น

อบจ.เลย
999,000 ประชาชนรอยละ 50 ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีน้ําเพื่อการเกษตร ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
,ทรัพยากรน้ํา
เพิ่มขึ้น
,กรม
การเกษตรอยางเพียงพอ

7,000,000

ชลประทาน,
กรมสงเสริม
ฯและ
ประชาชนรอยละ 70 ยกระดับคุณภาพชีวิต
อบจ.เลย
มีน้ําเพื่ออุปโภค ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
,ทรัพยากรน้ํา
เพิ่มขึ้น
,กรม
การเกษตรอยางเพียงพอ
ชลประทาน,
กรมสงเสริม
ฯและ
หนวยงานอื่น

3
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

10 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํารองซํา
บอน บานหัวนายูง หมูที่ 14

บาน
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางอางเก็บน้ํารองซําบอน
(ตามแบบ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน หัวนายูง หมูที่ 14
ปองกันและแกไขปญหาการขาด กําหนด)
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

10,000,000

10,000,000

10,000,000

อบจ.เลย
10,000,000 ประชาชนรอยละ 70 ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีน้ําเพื่ออุปโภค ประชาชนมีน้ําที่สะอาด ,ทรัพยากรน้ํา
เพิ่มขึ้น
,กรม
สําหรับอุปโภคอยาง
ชลประทาน,
เพียงพอ
กรมสงเสริม
ฯและ
หนวยงานอื่น

11 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําหวยน้ําพุ เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําพุ หมูที่ 14
หมูที่ 14
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน (ตามแบบเทศฐาลกําหนด)
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

2,000,000

2,000,000

2,000,000

อบจ.เลย
2,000,000 ประชาชนรอยละ 70 ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีน้ําเพื่ออุปโภค ประชาชนมีน้ําที่สะอาด ,ทรัพยากรน้ํา
เพิ่มขึ้น
,กรม
สําหรับอุปโภคอยาง
ชลประทาน,
เพียงพอ
กรมสงเสริม
ฯและ
หนวยงานอื่น

4

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สรางมูลคา เพิ่มผลผลิตดานการเกษตรเพื่อใหแขงขันได ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การคา การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานอาชีพ จัดฝกอบรม ศึกษาดูงานแกเกษตรกร
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมความรูแกเกษตรกรตาม
เรียนรูตามแนวทางหลักปรัชญา
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
3 โครงการฝกอบรมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
อาชีพ ลดความเสียหายของ
ผลผลิตแกประชาชน และใช
ทรัพยากรที่มีอยูคุมคา การ
บรรจุผลิตภัณฑผลผลิตใหเก็บ
รักษาไดนานยิ่งขึ้น และสงเสริม
การขาย

จัดฝกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอยูในชุมชน เชน เห็น
หนอไม มะขาม กลวย ขาว น้ําผักสะ
ทอน ขิงฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นลด
รายจาย เพิ่มรายได

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีอาชีพ และ
เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
เกษตรทําใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้น

4 โครงการสงเสริมการผลิต

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
ลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร และ
อาชีพ ลดรายจายในการใช
ใหกับเกษตรกรในเขตทต.ศรีสองรัก
กําจัดศัตรูพืชชุมชนตําบลดานซาย สารเคมี ลดความเสี่ยงจากการ
ระบาดของศัตรูพืช โดยวิธีชีวภาพ

25,000

25,000

25,000

25,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรและ
ผูบริโภคมีความ
ปลอดภัยจากการ
ไดรับสารเคมี

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ยุทธศาสตร/แนวทาง

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
36 107,095,000
42 108,386,000
รวม
36 107,095,000
42 #######
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7
185,000
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
7
185,000
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2
100,000
2
100,000
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5
9,330,000
5 9,330,000
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
3
145,000
3
145,000
2.5 แผนงานสาธารณสุข
3
484,500
1
484,500
2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป
22 15,238,600
21 13,238,600
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน
12
2,220,800
11 2,032,000
2.8 แผนงานงบกลาง
4
7,951,200
4 7,951,200
รวม
58 35,655,100
54 33,466,300

รวม 4 ป
ป 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

42 108,386,000

42 108,386,000

162 323,867,000

42

42

#######

162 ########

7
185,000
2
100,000
4 9,330,000
3
145,000
1
484,500
22 13,156,000
11 2,032,000
4 7,951,200
54 33,383,700

28
740,000
8
400,000
18 37,320,000
12
580,000
6 1,938,000
87 54,871,800
45 8,316,800
16 31,804,800
220 ########

#######

7
185,000
2
100,000
4 9,330,000
3
145,000
1
484,500
22 13,238,600
11 2,032,000
4 7,951,200
54 33,466,300

หนา / 106

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/แนวทาง

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4
1,620,000
5 1,370,000
5
3.2 แผนงานการเกษตร
4
210,000
4
160,000
4
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
6
4,950,000
6 4,850,000
6
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2
50,000
2
50,000
2
17
รวม
16
6,830,000
17 6,430,000
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
14
2,287,200
14 2,333,200
14
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
8
885,000
8
885,000
8
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1
1,500,000
1 1,500,000
รวม
23
4,672,200
23 4,718,200
22
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4
75,000
5
75,000
5
5.1 แผนงานการเกษตร
2
50,000
3
80,000
3
รวม
6
125,000
8
155,000
8
รวมทั้งสิ้น
139 154,377,300
144 #######
143

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1,320,000
160,000
4,850,000
50,000
6,380,000

5
4
6
2
17

1,320,000
160,000
4,850,000
50,000
6,380,000

19
16
24
8
67

4,310,000
530,000
14,650,000
150,000
19,640,000

2,043,200
885,000
2,928,200

14
8
22

2,053,200
885,000
2,938,200

56
32
2
90

6,663,600
2,655,000
3,000,000
12,318,600

75,000
80,000
155,000
#######

5
3
8
143

75,000
80,000
155,000
#######

5
225,000
3
210,000
8
435,000
547 ########
หนา / 107

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ
ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กซอยน้ําประปา หมูที่ 3
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน - ซอยน้ําประปา ขนาดกวาง 3.00 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ
งานตามแบบ เทศบาลกําหนด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
174,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

(KPI)
- ประชาชนมีความ

หนวยงาน

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กซอยวังเดือนหา หมูที่ 3
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน - ซอยวังเดือนหา ขนาดกวาง 3.00 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณงาน
ตามแบบ เทศบาลกําหนด

90,000

3 โครงการขุดลอกหวยเดื่อ หมูที่ 4

200,000

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหวยเดื่อขนาดกวาง 5.00 เมตร
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ยาว 950.00 เมตร ปริมาณงานตาม
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง แบบ เทศบาลกําหนด
เพียงพอ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

-

-

- ประชาชนมีความ

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

-

-

- ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

4 โครงการขุดลอกหวยอู หมูที่ 4

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหนาฝายและเสริมคันฝาย หวยอู
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน หมูท ี่ 4 ปริมาณงานตามแบบ เทศบาล
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง กําหนด
เพียงพอ

200,000

-

-

- ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

หนา / 108

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย
สายหวยภู บานนาหวา หมูทื่ 4 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน หวยภู บานนาหวา หมูทื่ 4 ขนาดกวาง
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร
6 กอสรางถังพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถังพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 5
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง 4.00x4.00 ม. สูง 2.00 ม.
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง ตามแบบเทศบาลกําหนด
เพียงพอ
7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หมูที่ 5

พื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ยาว 309.00 ม. ปริมาณงานตามแบบ
ปองกันน้ํากัดเซาะถนน และน้ํา เทศบาลกําหนด
ไหลบาเขาบานเรือนราษฎร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
57,000

(บาท)
57,000

(บาท)
57,000 ประชาชนมีความ

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

120,000

-

-

-

345,000

-

-

-

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ
1 แหง

หนวยงาน

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีการระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 6
หมูที่ 6 (สายวังไคร)
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน (สายวังไคร)กวาง 5.00 ม. ยาว 5,000
ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

430,000

9 โครงการปรับปรุงถนนเขาพื้นที่
การเกษตรหมูที่ 6 สายนาตาเพา

176,000

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายนาตา
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน เพา กวาง 5 เมตร ยาว2,000 เมตร
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
ตามแบบเทศบาลกําหนด
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

-

- ประชาชนมีความ

-

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

-

- ประชาชนมีความ

-

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ

หนา / 109

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อ
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
การเกษตร สายน้ําพุ-กางปลา หมูที่ 6 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน สายน้าํ พุ-กางปลา ขนาดกวาง 4.00
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เมตร ยาว150 เมตร หนา 0.10 เมตร
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร
11 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา
หมูที่ 6 บานน้ําพุ

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ปรับปรุงระบบประปาภูเขาภายในหมูบาน
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
46,000

(บาท)
46,000

(บาท)
46,000 ประชาชนมีความ

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ

-

100,000

100,000

100,000

ครัวเรือนใน
หมูบานมีน้ําใช
รอยละ 80

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

- ประชาชนมีความ

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อการเกษตร สายนานอย
โศกปาไซ หมูที่ 7

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
การเกษตร สายนานอยโศกปาไซ หมูที่
7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร

350,000

-

13 โครงการกอสรางรองสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมูที่ 7
(นาชาด)

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางรองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน เพื่อการเกษตร ขนาดกวาง 0.70 ม. ลึก
ใหมีน้ําเพียงพอตอการทํา
0.50 ม. ทองรอง 0.40 ม. ยาว
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ 260.00 ม.

-

100,000

100,000

100,000

14 โครงการกอสรางถังพักน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถังพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง 4.00x4.00 ม. สูง 2.00 ม.
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

-

100,000

100,000

100,000 ประชาชนมีความ

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

1 แหง

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กองชาง
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

สะดวกในการสัญจร ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

หนา / 110

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

15 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนเพื่อการเกษตร เพื่อ
เพื่อการเกษตรสายชลประทาน
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน การเกษตรสายชลประทาน หมูที่ 7
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หมูที่ 7
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร
16 โครงการกอสรางประปาหมูบาน
แบบระบบซัมเมิส หมูที่ 7

17 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 7

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 (หนองกลางแกว)

57,000

57,000

57,000 ประชาชนมีความ

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ

500,000

500,000

500,000 ประชาชนมีความ

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางประปาหมูบาน แบบระบบ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ซัมเมิส หมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบที่
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง เทศบาลกําหนด
เพียงพอ

-

พื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
ปองกันน้ํากัดเซาะถนน และน้ํา
ไหลบาเขาบานเรือนราษฎร

-

400,000

400,000

400,000

-

470,000

470,000

470,000 ประชาชนมีความ

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมบานหนาม
บานหนามแทง ซอย 1 หมูที่ 7
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน แทง ซอย 1 หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 8 (ซอยขางศาลเจา)

-

ยกระดับคุณภาพชีวิต

สะดวกในการสัญจร ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

1 แหง

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีการระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

ประชาชนไดรับการ

กองชาง

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
หนา 0.15 ม. ปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

100,000

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
หนา 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด

-

-

- ประชาชนมีความ

-

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

696,000

696,000

696,000

ประชาชนมีความ
ประชาชนไดรับการ
สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

หนา / 111

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 สายนาเวียง - นาเวียง
ใหญ

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน กวาง 5.00 ม ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
ปริมาณงานตามแบบ เทศบาลกําหนด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
362,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

- ประชาชนมีความ

250,000

23 โครงการขุดลอกหวยน้ําไภ หมูที่ 10 เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกหวยน้ําไภ หมูที่ 10 ขนาดกวาง
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง
เพียงพอ

-

24 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 ถนนสาย บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาด 1.80 x 1.80 ม. กวาง 6.00 ม. 2
ชองทาง
บาน นาสีเทียน-นาทุม
ปองกันน้ํากัดเซาะถนน และน้ํา
ไหลบาเขาบานเรือนราษฎร

-

25 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
รอบเมรุ หมูที่ 10

-

-

-

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

- ประชาชนมีความ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

22 โครงการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร
สายนาสีเทียน-นาหวา กม. 7 หมู บําบัดความเดือดรอนของประชาชน สายนาสีเทียน-นาหวา กม. 7 ขนาดกวาง
ที่ 10
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
5.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่ในการไปทํา กอสรางลานคอนกรีต รอบเมรุ หมูที่ 10
กิจกรรมทางศาสนา
รายละเอียดตาแบบที่เทศบาลกําหนด

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง/
หนวยงาน
อื่น

กองชาง

200,000

200,000

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
200,000 ประชาชนมีความ ยกระดับคุณภาพชีวิต
สะดวกในการสัญจร ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป
สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

120,000

120,000

120,000 ประชาชนมีความ

ประชาชนไดรับการ

กองชาง

100,000

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ลดปญหาน้ํา

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ

กองชาง

100,000

100,000

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

1 แหง

ไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนา

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 11 สายหนองสิม

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00 ม.
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
ปริมาณงานตามแบบ เทศบาลกําหนด

180,000

-

- ประชาชนมีความ

-

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

หนา / 112

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบานตั้งแตสะพานถึงแยก
บานนาสีเทียน หมูที่ 11

พื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ปองกันน้ํากัดเซาะถนน และน้ํา
ไหลบาเขาบานเรือนราษฎร

กอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู มีฝาปด ขนาดกวาง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 178.00 เมตร

28 โครงกอสรางรองเหมืองคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ เพื่อกอสรางรองเหมือง คสล.สงน้ําเพื่อ
เหล็กสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน การเกษตรนาชาด ยาว 450.00 ม.
นาชาด
ใหมีนํา้ เพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยางเพียงพอ
29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 12 สายนาเวียงบานนาเวียงใหญ

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 140 ม.
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
หนา 0.15 ม. ปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
350,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

418,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)

-

-

-

1 แหง

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีการระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

315,000

315,000

315,000

1 แหง

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับการ

กองชาง

- ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

30 โครงการกอสรางลานคอนกรีตรอบ
เมรุปาชาบานหวยออย หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่ในการไปทํา กอสรางลานคอนกรีตรอบเมรุปาชาบาน
กิจกรรมทางศาสนา
หวยออย หมูที่ 13 รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ
เหล็กเพื่อการเกษตร สายภูฮวกใหญ บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
หมูที่ 13
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

100,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
การเกษตร สายภูฮวกใหญ หมูที่ 13
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

32 โครงการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหวย
สายหวยออย-ผาลาด หมูที่ 13 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ออย-ผาลาด หมูที่ 13 ขนาดกวาง
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

-

-

-

475,000

475,000

70,000

70,000

-

1 แหง

475,000 ประชาชนมีความ

ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนา

กองชาง

ประชาชนไดรับการ

กองชาง

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
70,000 ประชาชนมีความ ประชาชนไดรับการ
สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ

กองชาง

หนา / 113

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

33 โครงการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร
หวยไฟไหม หมูที่ 13
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน สายหวยไฟไหม หมูที่ 13 ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

-

2562

2563

2564

(บาท)
40,000

(บาท)
40,000

(บาท)
40,000 ประชาชนมีความ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตร หมูที่ 15

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน การเกษตร หมูที่ 15 ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร

35 โครงการขุดลอกสระชลประทาน
หมูที่ 15

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ขุดลอกสระชลประทาน หมูที่ 15
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคยาง
เพียงพอ

36 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําหมูบาน
หมูที่ 15

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางถังเก็บน้ําหมูบาน หมูที่ 15
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ขนาดกวาง เมตร ยาว 4.00 เมตร
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
สูง 2.00 เมตร
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

230,000

-

-

- ประชาชนมีความ

ประชาชนไดรับการ

สะดวกในการสัญจร ยกระดับคุณภาพชีวิต
ไปมารอยละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

-

200,000

200,000

200,000 ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

120,000

120,000

120,000 ประชาชนรอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 มีน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
อุปโภคเพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

37 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 2-15
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ใหใชงานไดตามปกติ ตามแบบ
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
เทศบาลกําหนด

200,000

200,000

200,000

200,000

ซอมแซมถนน ประชาชนไดรับการ
ภายในหมูบาน ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

38 โครงการซอมแซมถนนลาดยางในเขต เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ ปรับปรุงถนนลาดยางในเขตรับผิดชอบ
รับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลศรีสอง บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ของเทศบาลตําบลศรีสองรักที่ชํารุดใหใช
รัก
ผูใชถนนในการสัญจรไปมา
งานไดตามปกติ ตามแบบเทศบาล
กําหนด

500,000

500,000

500,000

500,000 ซอมถนน 3 สาย ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

หนา / 114

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 โครงการปรับปรุงซอมแซม/ติดตั้ง
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซม/ติดตั้งไฟฟา
ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะภายใน บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน พรอม
หมูบาน พรอมติดตั้งสายดับ y
เพิ่มความปลอดภัย
ติดตั้งสายดับ y ม.2-15
40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต มีสถานที่
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตําบลศรีสอง ออกกําลังกายและพักผอน
รัก

ปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนบริเวณสนามกีฬา
เทศบาล จัดหาไฟฟาสองสวาง สนาม
กีฬาเทศบาล และที่นั่งพักผอน

41 โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจํา
หมูบาน

ปรับปรุงลานกีฬาประจําหมูบาน
หมูที่ 5 และหมูที่ 7

เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต สถานที่
ออกกําลังกายและพักผอน

42 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางบริเวณ
ถนนสายบานเดิ่น-นาเวียง
ที่สวยงามและสงเสริมสุขภาพให
ถนนสายบานเดิ่น-นาเวียง
แข็งแรง มีสถานที่พักผอน
43 จัดทําปายซอย,ปายบอกทาง,ปาย
หมูบาน ในพื้นที่เทศบาลตําบลศรี
สองรัก

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ หมูบานในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน จํานวน 14 หมูบาน
สรางความเปนระเบียบเรียบรอย
และเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

250,000

-

250,000

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(KPI)
มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนไดรับการ
ในหมูบาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ปรับปรุงภูมิทัศน ยกระดับคุณภาพชีวิต
สนามกีฬา 2 แหง มีสถานทีอ่ อกกําลังกาย
และพักผอน ที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

250,000

250,000 กอสรางสนามกีฬา ยกระดับคุณภาพชีวิต
2 แหง
มีสถานทีอ่ อกกําลังกาย
และพักผอน ที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

250,000

250,000

200,000

200,000

1 เสนทาง

ยกระดับคุณภาพชีวิต
สองขางทางมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม

กองชาง

14 หมูบาน

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชน/
หมูบานมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

กองชาง

44 โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กหวยน้ําไภ หมูที่ 10

รวม

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและ กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กหวยน้ํา
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ไภ หมูที่ 10 (ตามแบบเทศฐาลกําหนด)
ปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

44

-

โครงการ 5,005,000

500,000

6,296,000

500,000

500,000

1 แหง

กองชาง/
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีน้ําที่สะอาด หนวยงาน
อื่น
สําหรับอุปโภคอยาง
เพียงพอ

6,296,000 6,296,000

หนา / 115

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงคปองกันปญหา
การตั้งครรภไมพึงประสงคของ
เยาวชน

เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปองกันและแกไขปญหาดาน
สังคม การตั้งครรภที่ไมพรอม
ในวัยรุน

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สงเสริมการดําเนิน ของศูนย
พัฒนาครอบครัว ในชุมชนให
เขมแข็ง สถาบันครอบครัว
ปองกันปญหาความรุนแรงมี
ความอบอุน ลดปญหาสังคม
3 โครงการสนับสนุนสงเสริมกลุม
กิจกรรมสตรี

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคของเยาวชน

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดทําโครงการ/สนับสนุนกลุม
อาชีพ สงเสริมกลุมกิจกรรม กิจกรรมสตรี
สตรี ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประกอบกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

แบบ ผ.01

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

ตัวชี้วัด

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

40,000

40,000 1 ครั้ง
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

2564

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

(บาท)
20,000 1ครั้ง
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
1 ศูนย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีการปองกัน
การตั้งครรภที่ไมพรอมใน
กลุมวัยรุน ไมเกิดปญหาของ
สังคม

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต สงเสริม
สถาบันครอบครัวมีความ
อบอุน
ลดปญหาสังคม
ปองกันปญหาความรุนแรง

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต สตรีมีความ
เขมแข็ง เปนแหลงเงินทุน
เพื่อประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

หนา / 116

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมศิลธรรม ภายใน
ครอบครัว และชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ศิลธรรม ภายในครอบครัว
และชุมชนครอบครัวมีสุข
ปลอดอบายมุขประชาชนมี
ความสุขกายสบายใจ

จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ศิลธรรม ในเขตเทศบาล
ตําบลศรีสองรักเชน กิจกรรม
ครอบครัวมีสุข ปลอดอบายมุข
กิจกรรมรักษาศิล 5 จัดหารางวัล
หรือใบประกาศใหครอบครัว
ตัวอยางที่เขารวมโครงการ
5 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค
ยาเสพติด
สังคม ปองกันและลดปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของของเทศบาล
ยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล
ตําบล ศรีสองรัก

รวม

5

โครงการ

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

ตัวชี้วัด

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000 1 ครั้ง
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

40,000

40,000

40,000

40,000 1 ครั้ง
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

165,000

165,000

165,000

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(KPI)

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

1 จุด

60,000

60,000

60,000

60,000

2564

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต ครอบครัวอยู
เย็นเปนสุขปลอดอบายมุข
ปลอดภัยจากยาเสพติดและ
สงเสริมคานิยมหลักของคน
ไทยเพื่อสรางสรรประเทศไทย
ใหเขมแข็ง
สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปองกัน
และลดการแพรระบาดของยา
เสพติดได

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

สํานักปลัด

165,000

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน ตั้งจุดตรวจ และใหคําแนะนํา
ทางถนนในชวงเทศกาล
สังคม ลดความสูญเสียทาง
สําหรับผูใชรถใชถนนในชวง
ชีวิตและทรัพยสินประชาชน เทศกาล
จากการใชถนน ในชวง
เทศกาลสงกรานต เทศกาลป
ใหม ฯ

รวม

1

โครงการ

ตัวชี้วัด

ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
ในชวงเทศกาล

สํานักปลัด

หนา / 117

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
จัดการแขงขัน/เขารวมการ
เทศบาลสัมพันธ(โซนตะวันตก)
ระหวางเทศบาลในโซนตะวันตก แขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ (โซน
ตะวันตก)

ตัวชี้วัด

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000 ปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สรางความสัมพันธดานกีฬา สํานักปลัด
ในหมูคณะและบูรณาการ
การทํางานรวมกันของเทศบาล

2 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ทองถิ่นสัมพันธ(องคกรปกครอง ระหวางองคกรปกครองสวน
สวนทองถิ่นอําเภอดานซาย
ทองถิน่ ในระดับอําเภอ
รวมกับอําเภอดานซาย)

จัดการแขงขัน/สนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นใน
ระดับอําเภอ

40,000

40,000

40,000

40,000 ปละ 1 ครั้ง

สรางความสัมพันธดานกีฬา
ในหมูคณะและบูรณาการ
การทํางานรวมกันของอปท.
ในเขตอําเภอดานซาย

สํานักปลัด

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธตานยาเสพติด

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปหมูที่
2-15

200,000

200,000

200,000

200,000 ปละ 1 ครั้ง

สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางหมูบานและลด
ปญหายาเสพติด

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000 ปละ 1 ครั้ง

ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตแข็งแรง
ชวยลดภาวะโลกรอน

สํานักปลัด

330,000

330,000

330,000

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางชุมชน/หมูบาน

4 โครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อผูเขารวมโครงการมี
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปใน
และลดโลกรอน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
แข็งแรงชวยรักษาสภาพอากาศ
และประหยัดพลังงาน ลดโลก
รอน

รวม

4

โครงการ

330,000

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
เปนอยูของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูด อยโอกาสทางสังคมในเขต
ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

2561

2562

2563

2564

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000 จํานวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ
ผูติดเชื้อเอดส ไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นและ
สามารถ ดํารงชีพอยูได

สํานักปลัด

หนา / 118

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่ง
อํานวยความสะดวกแกผูพิการ
ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ

เพื่ออํานวยความสะดวกและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผู
พิการและประชาชน

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(KPI)

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

1 แหง

เปาหมาย

ปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการใหบริการผู
พิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ และ
ประชาชนที่มาติดตอ เชน จัด
ทําทางลาด หองน้ํา ปาย
สัญลักษณฯ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อํานวยความสะดวกและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผู
พิการและประชาชน

สํานักปลัด

3 โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวม เพื่อเปนคาใชจายใน
ใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
“โครงการบานทองถิ่นประชา
รัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน
ราชิน”ี โดยรวมกันดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชน ใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ดวยการกอสราง
ซอมแซม ปรับปรุงที่อยูอาศัย
ใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ
หรือผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย
มั่นคง ฯ

-กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงที่อยู
อาศัยใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ
หรือผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัยมั่นคง
และดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุขดวยวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

50,000

50,000

50,000 1 หลัง

ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส ที่ประสบความ
เดือดรอน ไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต ชวยเหลือ
บรรเทาปญหาความเดือดรอน
ใหมีที่อยูอาศัยมั่นคง และ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุขดวยวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

4 โครงการสงเคราะหเพื่อการยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
จัดสวัสดิการสงเคราะห
และผูดอยโอกาสทางสังคม
ชวยเหลือแกผูสูงอายุ ในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก ที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ชวยเหลือบรรเทาปญหาความ
เดือนรอน ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสทาง
สังคม

5,000

5,000

5,000

5,000 1 ครั้ง

ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส ที่ปะสบความ
เดือดรอน ไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต ชวยเหลือ
บรรเทาปญหาความเดือน
รอนในระดับหนึ่ง อีกทั้งเปน
การสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยู
กับครอบครัวและชุมชนมาก

สํานักปลัด

รวม

3

โครงการ

145,000

145,000

145,000

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
250,000 14 หมูบาน

250,000

250,000

250,000

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 ปงบประมาณ -การจัดเก็บภาษีมีคุณภาพ
มากขึ้น
-ประชาชนชําระภาษีตรง
ตามเวลาที่กําหนด

30,000

30,000

30,000

30,000 รอยละ
การบริหารงานเปนไปตาม
ประชาชน ที่ ระเบียบและมีประสิทธิภาพ
มีความพึง
พอใจ
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145,000

2.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปองกันระงับโรคติดตอ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
สุขภาพของประชาชน ปองกัน
และลดการระบาดของโรค
ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา
และโรคติดตออื่น

รวม

1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับปองกัน
โรคไขเลือดออกโรคพิษสุนัขบา
และโรคติดตออื่น คาปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ

โครงการ

250,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิต ปองกันและ
ลดการระบาดของโรคติดตอ

2.6 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

-เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-เพื่อใหประชาชาชนตะ
หนักถึงความสําคัญในการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
แผนที่ภาษีของ ทต.ศรีสองรัก

2 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริหารงาน
เทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาล

ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองคลัง

สํานักปลัด

3 โครงการจัดเวทีประชาคม และ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

เพื่อรับทราบปญหาและความ จัดเวทีประชาคมหมูบานในเขต
ตองการของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลศรีสองรัก
พื้นที่เทศบาลตําบลศรีสองรัก

40,000

40,000

40,000

40,000 ปละ 1 ครั้ง
14 หมูบาน

ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการแนวทางพัฒนา
ระดมความคิดเห็นแนวทาง
พัฒนา ระดมความคิดเห็น
และแกไขปญหารวมกัน

สํานักปลัด

หนา /120

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนในพื้นที่มีความรู
ความเขาใจในการแจงเรื่อง
รองทุกข/รองเรียนพรอมทั่ง
ทราบถึงขั้นตอน และ
ชองทางในการแจงเรื่องฯ
เปนอยางดี

สํานักปลัด

-กลุมเปาหมายทราบถึง
อํานาจหนาที่ของสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใน
การประชุมสภาฯ

สํานักปลัด

จัดทําเอกสาร ปาย
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ เชน เว็ปไซด
เทศบาล เปนตน

5 โครงการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
-เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ
บทบาทอํานาจหนาที่ของสภา
สมาชิกสภาฯ และเจาหนาที่
ทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูเกี่ยวของ ไดทราบ
กระบวนการและขั้นตอน
เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ
เพิ่มทักษะการประชุมสภาฯ
และเพิ่มพูนความรูฯ

-จัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง/ป

6 คาใชจายในพิธีทางศาสนา งาน
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทาง
รัฐพิธี กิจกรรม/โครงการเฉลิมพระ ศาสนางานรัฐพิธีที่เทศบาล
เกียรติ
ตําบลศรีสองรักจัดขึ้นในวัน
สําคัญตางๆ งานรับเสด็จฯ จัด
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
ี ิ

เปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธีที่เทศบาลตําบลศรีสอง
รักจัดขึ้นในวันสําคัญตางๆ งานรับ
เสด็จฯ จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้งตอป แสดงออกถึงความจงรักภักดี สํานักปลัด
สรางความสามัคคีใหเกิดกับ
ประชาชน
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4 โครงการประชาสัมพันธใหความรู เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอน และชองทางการ ใหกบั ประชาชนในพื้นที่ใหมี
แจงเรื่องรองทุกขรองเรียน
ความรู ความเขาใจ ในการแจง
เรื่องรองทุกข/รองเรียน พรอม
ทั้งทราบถึงขั้นตอน และ
ชองทางในการแจงเรื่อง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเทศบาล -เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เพื่อการบริการประชาชนและผูมา ใหบริการตอผูมารับบริการ
-สรางความพึงพอใจของผูมา
ติดตอราชการ
รับบริการ
-เพื่อใหเกิดความสวยงาม
สะอาด รมรื่น ปลอดภัยทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการ

8 ดานการบริหารงานบุคคล
(เงินเดือน/คาจาง)

9 ดานคาตอบแทนตางๆ

-ซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในและภายนอกอาคารให
สวยงามเปนระเบียบเรียบรอย มี
ปายบอกทิศทาง หรือจุดบริการ
หรือสถานที่ติดตอราชการที่ชัดเจน
-จัดใหมีปาย
ประชาสัมพันธ ปายขั้นตอนการ
ติดตอราชการ
-จัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับผูมารับ
บริการ เชน น้ําดื่ม โตะ เกาอี้ฯ
-จัดใหมี
่
ี
ั
เพื่อจายเปนเงินเดือน คาแทน ผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
พนักงานจางของเทศบาลตําบล เทศบาล และพนักงานจาง
ศรีสองรัก
เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด
ตอบแทนผูมีสิทธิ์
คาตอบแทนสําหรับผูมีสิทธิ์

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

1 ครั้ง/ป

-เทศบาลมีสถานที่
ใหบริการประชาชนและผูมา
ติดตอราชการที่สวยงาน
สะอาด
รมรื่น
ปลอดภัย และสามารถ
ติดตอราชการไดถูกตอง ถูก
สถานที่

สํานักปลัด/กองชาง

8,800,000

8,800,000

8,800,000

8,800,000

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/กองคลัง

90,000

90,000

90,000

90,000

การสรางขวัญ ความสําเร็จของการ
และกําลังใจ ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล

สํานักปลัด/กองคลัง

ศรีสองรัก
10 ดานเงินคาใชสอยตางๆ

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคา
ใชสอยของเทศบาลตําบลศรี
สองรัก

จายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล
เพื่อชวยเหลืองานตางๆของ
เทศบาลใหบรรลุผลตามนโยบาย
ของเทศบาล และคาใชสอยอื่นๆ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/กองคลัง

หนา / 122

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน
สําหรับการปฎิบัติงานตลอดป

12 คาสาธารณูปโภคตาง ๆ

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด
สาธารณูปโภคของเทศบาล

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)
600,000

(บาท)
600,000

(บาท)
600,000

(บาท)
600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด/กองคลัง

การใช
การบริการงานของเทศบาล สํานักปลัด/กองคลัง
ทรัพยากร ตําบลศรีสองรัก เปนไปโดย
อยางคุมคา ประหยัด และไดรับประโยชน

สูงสุด
13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินภายในสํานักงาน

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม

13

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินภายในสํานักงาน

600,000

600,000

600,000

600,000

โครงการ

12,940,000 12,940,000 12,940,000

#######

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

วัสดุอุปกรณ ความสําเร็จของการ
ทํางานไดอยาง ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
มีประสิทธิภาพ ศรีสองรัก

สํานักปลัด/กองคลัง

2.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
1 ดานการบริหารงานบุคคล
(เงินเดือน/คาจาง)

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาแทน พนักงานเทศบาล และพนักงาน
พนักงานเทศบาล พนักงาน จาง
จางของเทศบาลตําบลศรีสองรัก

2 ดานคาตอบแทนตางๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด
ตอบแทนผูมีสิทธิ์
คาตอบแทนสําหรับผูมีสิทธิ์

2561
(บาท)
1,000,000

42,000

42,000

42,000

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
1,000,000

42,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

กองชาง

การสรางขวัญ ความสําเร็จของการ
และกําลังใจ ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล

กองชาง

ศรีสองรัก

หนา / 123

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
700,000

(บาท)
700,000

(บาท)
700,000

(บาท)
700,000

3 ดานเงินคาใชสอยตางๆ

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคา
ใชสอยของเทศบาลตําบลศรี
สองรัก

จายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล
เพื่อชวยเหลืองานตางๆของ
เทศบาลใหบรรลุผลตามนโยบาย
ของเทศบาล และคาใชสอยอื่นๆ
ที่ไมใชโครงการ

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน
สําหรับการปฎิบัติงานตลอดป

100,000

100,000

100,000

5 คาสาธารณูปโภคตาง ๆ

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในหมวด
สาธารณูปโภคของเทศบาล

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

กองชาง

100,000

การ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
อยางมี
ศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

กองชาง

100,000

การใช
การบริการงานของเทศบาล กองชาง
ทรัพยากร ตําบลศรีสองรัก เปนไปโดย
อยางคุมคา ประหยัด และไดรับประโยชน

สูงสุด
6 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
ภายในสํานักงาน

รวม

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินภายในสํานักงาน

6

โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

1,992,000

1,992,000

1,992,000

1,992,000

วัสดุอุปกรณ ความสําเร็จของการ
ทํางานไดอยาง ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
มีประสิทธิภาพ ศรีสองรัก

กองชาง

หนา / 124

2.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

ตัวชี้วัด
2564

(บาท)
5,527,200

(บาท)
5,527,200

(บาท)
5,527,200

(บาท)
5,527,200 เดือนละ 1
ครั้ง จนครบ
จํานวน

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไปที่มีคุณสมบัตครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552

จายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก ที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว
กับ อปท. แลว โดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

จายเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการ
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว เดือน
ละ 800บาท/คน

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 เดือนละ 1
ครั้ง จนครบ
จํานวน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูติด จายเบี้ยยังชีพใหผูติดเชื้อเอดสใน
เชื้อเอดสที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก

24,000

24,000

24,000

24,000 เดือนละ 1
ครั้ง จนครบ
จํานวน

4 คาใชจายอื่นๆในงบกลาง

เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆใน
หมวดงบกลาง เชน เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสํารองจาย


ั ิ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 เดือนละ 1
ครั้ง จนครบ
จํานวน

จายเงินสมทบประกันสังคม
เงินสํารองจาย รายจายตามขอ
ผูกพัน เงินบําเหน็จบํานาญฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของคนพิการ
ในเขตเทศบาลตําบล
ศรีสองรัก ใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของผูติดเชื้อ
เอดสในเขตเทศบาลตําบลศรี
สองรัก ใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น
ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของผูติดเชื้อ
เอดสในเขตเทศบาลตําบลศรี
ั ใ  ี
ป  ี่ ี

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายจายตามขอผูกพัน เงิน
บําเหน็จบํานาญฯ

รวม

สองรัก ใหมีความเปนอยูทีดี
ขึ้น

4

โครงการ

7,951,200

7,951,200

7,951,200

7,951,200

หนา / 125

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน , 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา, 6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยว

2 ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว
และกิจกรรมการทองเที่ยว

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปรับปรุง ภูมิทัศน
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม แหลง
ทองเที่ยวใหมี สะอาด
ปลอดภัย ความสวยงาม ของ
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวในรอบป

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มสิ่ง
อํานวยความความสะดวก
บริเวณ แกงสองคอน จุดชม
วิวดานซาย

100,000

100,000

50,000

จัดทําเอกสาร,ปาย
ประชาสัมพันธสถานที่ เว็บ
ไซดและกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว

20,000

20,000

20,000

-

50,000

50,000

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หนองสวนเขื่อน หมูที่ 7บานหนาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หนองสวนเขื่อน
แทง
หนองสวนเขื่อนใหเกิดความ
สวยงาม และเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจของชาวบาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

2 แหง

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดลอมมีความสวยงาม
และมีนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวก เพิ่มขึ้น สรางรายได ให
20,000 ปละ 2 ครั้ง เชิญชวนนักทองเที่ยวใหเขามา
ในพื้นที่ได นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด /
กองชาง

50,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่

สํานักปลัด /
กองชาง

50,000

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต สภาพแวดลอม
บริเวณหนองสวนเขื่อนมีความ
สวยงาม เหมาะสําหรับเปน
สถานที่พักผอน

สํานักปลัด

หนา / 126

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
น้ําตกแกงสองคอน หมูที่ 14

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวน้ําตก
ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมี แกงสองคอน หมูที่ 14
สะอาดปลอดภัย ความ
สวยงาม ของสถานที่ทองเที่ยว

รวม

4

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

200,000

200,000

200,000

620,000

370,000

320,000

320,000

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
2 แหง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดลอมมีความสวยงาม
และมีนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวก เพิ่มขึ้น สรางรายได ให

สํานักปลัด /
กองชาง

3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสรางปาสรางอาหาร
สรางรายได

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน ปลูกพืช เชน กลวย ปลูกไมไผ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร
มะมวง กระทอน เปนตน
ธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดลอม สรางรายได ลด
รายจาย

2 โครงการกอสรางฝายตนน้ํา(Check เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กอสรางฝายตนน้ํา (Check
Dam) ตามแนวพระราชดําริ
ประชาชนมีน้ําใชในชวงฤดูแลง Dam) ตามแนวพระราชดําริ
กอสรางฝายกึ่งถาวร
3 โครงการปกหลักเขตปาชุมชน
หมูบานในเขต ทต.ศรีสองรัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปกหลักเขตปาชุมชนในเขต
อนุรักษสิ่งแวดลอม และ
เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ปองกันไฟปา ปองกันการบุก
รุก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
มีทรัพยากร
ธรรมปาไม มีรายไดเสริม

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

40,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีน้ําใชในชวง
ฤดูแลง

สํานักปลัด

100,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต อนุรักษ
สิ่งแวดลอมปองกันไฟปา และ
ปองกันการบุกรุกปาสงวน

กองชาง

หนา / 127

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการ “รักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน"

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชการที่ 9 และเพื่อแกไข
ปญหาภัยแลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในที่สาธารณะ

รวม

4

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทุกโครงการไดรับ
การปรับปรุง ซอมแซม
บํารุงรักษา และพัฒนาใหใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอประชาชน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
ใหประชาชนในพื้นที่ใชรวมกัน

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

210,000

160,000

160,000

160,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
1 ครั้ง/ป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ และสามารถแกไข
ปญหาภัยแลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในที่สาธารณะ

สํานักปลัด

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ดานเงินคาใชสอยตางๆ

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคา จายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล
ใชสอยของเทศบาลตําบลศรี เพือ่ ชวยเหลืองานตางๆของ
เทศบาลใหบรรลุผลตามนโยบาย
สองรัก
ของเทศบาล และคาใชสอย
อื่นๆที่ไมใชโครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2560

2561

2562

(บาท)
400,000

(บาท)
400,000

(บาท)
400,000

400,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
การปฏิบัติงาน ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
อยางมี
ในเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน
เกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

200,000

200,000

200,000

200,000

3 โครงการขุดบอขยะเพิ่ม/พรอมทํา -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัด ขุดบอขยะเพิ่ม/พรอมทําถนน
ใหมีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ หินคลุก(สถานที่เดิม)
ถนนหินคลุก(สถานที่เดิม)
มากยิ่งขี้นและเปนการแกไข
ปญหาขยะใหประชาชนพื้นที่
ใกลเคียงบอขยะในเบื้องตน

300,000

200,000

200,000

200,000

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

การปฏิบัติงาน ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
อยางมี
ในเทศบาลตําบลศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ประชาชนมีการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เปนการแกไข
ปญหาขยะของประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียงไดสวนหนึ่ง

กองชาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

หนา / 128

1 แหง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

50,000

50,000

50,000

50,000

- อบรมปลูกจิตสํานึกในการ
5 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปฏิกูลแบบครบวงจร
สรางจิตสํานึกใหเด็กเยาวชน ทิ้งขยะ รูจักคัดแยกขยะกอนทิ้ง
ประชาชนรูจักคัดแยกขยะ
-รูจักนําขยะมาใชใหเกิด
กอนทิ้ง รูจักนําขยะมาใช
ประโยชน เชน ทําปุยจากขยะ
ประโยชน
ในบอซีเมนต -ปรับปรุงบอขยะ
โดยการฝงกลบ ฯลฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

950,000

850,000

850,000

850,000

รวม

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

โครงการ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

วัสดุอุปกรณ ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ทํางานไดอยาง ในเทศบาลตําบลศรีสองรัก
มีประสิทธิภาพ

1 แหง

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีสภาพแวดลอม
ที่ดีนาอยู รูจักนําขยะมาใชให
เกิดประโยชน

กองชาง

สํานักปลัด/
กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

(บาท)
20,000

20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

1 โครงการฝกทบทวนชุดกูชีพกูภัย เพื่อทบทวนใหความรูชุดกู
OTOS/หนวย EMS
ชีพกูภัย OTOS /หนวย
EMSของทต.ศรีสองรัก

ฝกทบทวนหรือจัดสงชุดกูชีพ
กูภัย OTOS /หนวย EMS
ของ ทต.ศรีสองรัก เขารวม
อบรม

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
เพื่อใหบริการประชาชน
เพื่อปองกันบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
สาธารณะตางๆ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับ
เจาหนาที่ (อปพร.) หนวยกู
ชีพเชน กรวย ไฟเตือนภัย
เสื้อชูชีพ เครื่องแตงกายฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

รวม

2

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ป เพื่อใหชุดกูชีพกูภัย ของทต.
ศรีสองรัก มีความรูดานการ
ชวยเหลือผูประสบภัย

สํานักปลัด

ปละ1ครั้ง สามารถชวยเหลือชีวิตบริการ
แกผูยากไรใหเขาถึง บริการ
ของรัฐอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

หนา / 129

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

แบบ ผ.01

เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
1 ดานการบริหารงานบุคคล
(เงินเดือน/คาจาง)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

เพื่อจายเปนเงินเดือนครู
ครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาม
เงินเพิ่มอื่นๆ ของศูนยพัฒนา แทง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก 2 ศูนย
บานพุ

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
550,000

(บาท)
560,000

(บาท)
570,000

(บาท)
580,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน ความสําเร็จของการปฏิบัติงานใน
อยางมี
เทศบาลตําบลศรีสองรัก
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/
กองคลัง

2 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแล เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เล็ก
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลศรีสองรัก

พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีสองรัก (เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทองถิ่น)

15,000

15,000

15,000

15,000

3 คน

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบล
ศรีสองรัก มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่มากขึ้น เพื่อนํามา
พัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด

3 คาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีสองรัก (คาจัดการเรียน
การสอน)

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลศรีสองรัก คา
จัดการเรียนการสอน (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา

81,600

81,600

81,600

81,600

1 ครั้ง/ป

เด็กไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีวัสดุการเรียนการสอนที่เพียงพอ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีสองรัก คาจัดการ

หนา /130

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน
แหง
การศึกษา สงเสริมการศึกษา สําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
ใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
เล็ก จํานวน 280 วัน
รางกายสมบูรณแข็งแรง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
240,800

(บาท)
240,800

(บาท)
240,800

(บาท)
240,800

2 แหง

เด็กไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ไดรับสารอาหารที่ครบถวน มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมี
พัฒนาการตามวัย

สํานักปลัด

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
การศึกษา สงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 280
ใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
วัน
รางกายสมบูรณแข็งแรง

107,520

107,520

107,520

107,520

2 แหง

เด็กไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ไดรับสารอาหารที่ครบถวน มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมี
พัฒนาการตามวัย

สํานักปลัด

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดซื้อวัสดุงานบานที่จําเปน ของ
การศึกษา สงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
ใหมีวัสดุที่จําเปนในการดูแล
รักษาความสะอาดของศูนยฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กมีวัสดุเครื่องใชที่
ทําอาหาร ทําความสะอาด เพียงพอ

สํานักปลัด

7 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนามแทง

เพื่อให ศพด.ไดมาตรฐาน
และมีรั้ว คสล. พรอมปาย

200,000

200,000

-

-

1 แหง

มีรั้วรอบขอบชิด ปองกันอุบัติเหตุ
จากการสัญจรไปมา

สํานักปลัดฯ

1 แหง

เด็กเล็กมีสุข ภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง และมีพัฒนาการสมวัย

สํานักปลัด

ศพด.บานหนามแทง

8 กอสรางสนามเด็กเลนประจํา
เพื่อสงเสริมการศึกษา ใหเด็ก กอสรางสนามเด็กเลนประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทง เล็กมีสุข ภาพรางกาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทง
สมบูรณแข็งแรง และมีพัฒนา
สมวัย

100,000

100,000

-

-

9 โครงการสงเสริมตามแนวทาง
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6
ดาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมสงเสริมตามแนวทาง
ดานการศึกษา สงเสริมการ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6
จัดการศึกษาตามแนว
ดาน
ทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 6 ดาน

20,000

20,000

20,000

20,000

2 แหง

เด็กปฐมวัยไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีการวางรากฐาน
การพัฒนาความเจริญเติบโตในทุก
ดาน

สํานักปลัด

หนา / 131

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ดาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม)แกเด็ก
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก3 การศึกษา สงเสริมการศึกษา นักเรียน โรงเรียน จํานวน 260
วัน
ใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
โรงเรียน
รางกายสมบูรณแข็งแรง
11 โครงการวันเด็กแหงชาติ

เเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ดานการศึกษา สงเสริมให
เด็กแสดงออกในทางที่
เหมาะสม

จัดกิจกรรมวันเด็ก ใหเด็กไดมี
กิจกรรมการแสดงออกรวมกัน

เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรม
12 โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาตามแนวพัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางพัฒนาเด็กเล็ก ประเพณีพื้นบาน กิจกรรม วัสดุ
ทั้ง 6 ดาน
ทัง้ 6 ดาน
อุปกรณตางๆในการจัดกิจกรรมฯ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
293,280

(บาท)
293,280

(บาท)
293,280

(บาท)
293,280

40,000

40,000

40,000

40,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

260 วัน

เด็กนักเรียนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไดรับสารอาหาร ที่
ครบถวน มี สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป

เด็กและเยาวชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไดรวมกิจกรรมหมู
คณะ สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข

สํานักปลัด

1 หลักสูตร/ มีความรูดานวัฒนธรรมได และ
สามารถติดตอสื่อสารรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียนได

สํานักปลัด

13 โครงการเสริมทักษะดาน
ภาษาตางประเทศรองรับ AEC

เพื่อจายเปนคาใชจาย
จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดาน
โครงการเสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตางประเทศรองรับ AEC

รวม

13

โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

1,723,200

1,733,200

1,443,200

1,453,200

1 ครั้ง/ป

สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับชาวตางชาติได

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนสงเสริมงาน
บุญออกพรรษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
สังคม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหดํารงอยูตลอดไป

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

เพื่อสนับสนุนสงเสริมงานบุญ
ออกพรรษา ของหมูบานในเขต
เทศบาลกิจกรรมแขงเรือพาย
แขงไหลเรือไฟฯ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(KPI)
หมูที่ 2-15

ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีการสนับสนุน
สงเสริมงานบุญออกพรรษา (ฮี
ตสิบสองคลองสิบสี่) ใหคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

หนา / 132

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดขบวนแหในงานประเพณีบุญ
2 โครงการจัดขบวนแหในงาน
ประเพณีบุญหลวงและการละเลน ดานสังคม สืบสานประเพณี หลวงและการละเลนผีตาโขน
ผีตาโขน
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
รวมกับอําเภอดานซาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
1 ครั้ง /ป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีการกิจกรรมสืบ
สานประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
หลวงและการละเลนผีตาโขน
บานนาเวียงใหญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
สังคม สืบสานประเพณีอันดี
งานของคนในทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป

จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญ
หลวงและการละเลนผีตาโขน ณ
วัดโพธิ์ศรี บานนาเวียงใหญ หมู
ที่ 12

200,000

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง /ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เปนการสืบสาน
ประเพณีอันดีงานของคนในทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

4 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
หลวงและการละเลนผีตาโขน
และบานหนามแทง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญ
ดานสังคม สืบสานประเพณี หลวงและการละเลนผีตาโขน ณ
อันดีงานของคนในทองถิ่นให
วัดศรีสะอาดบานหนาม
คงอยูสืบไป
แทง
หมูที่ 7

200,000

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง /ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เปนการสืบสาน
ประเพณีอันดีงานของคนในทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

5 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดงาน/กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
ดานสังคม ใหสังคมตระหนัก เนือ่ งในวันผูสูงอายุแหงชาติ
ในคุณคาความสําคัญของ

100,000

100,000

100,000

100,000 1 ครั้ง รอย
ประชาชนไดรับการยกระดับ
ละของ
คุณภาพชีวิต สังคมไดตระหนักถึง
ประชาชนที่รวมฯ ความสําคัญของผูส ูงอายุ

รวมจัดกิจกรรมในงานพระธาตุ
ศรีสองรัก เชน ใหบริการน้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมงาน และผูมา
ประกอบพิธีกรรมฯลฯ

15,000

15,000

15,000

15,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมสืบสานประเพณีทองถิ่นให
คงอยูสืบไป

เพื่อเปนการถายทอดสืบทอด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องดนตรี
อนุรักษดนตรีพื้นบาน
พืน้ บาน เพื่อใชสอนดนตรีใหเด็ก
สงเสริมการมีสวนรวมและ
และเยาวชนในเขตเทศบาล
สรางภูมิคุมกันทางสังคมดวย ตําบล ศรีสองรัก
วัฒนธรรม ใหเด็กเยาวชน
และประชาชน

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้งตอป

เปนการถายทอดสืบทอดอนุรักษ
ดนตรีพื้นบาน สงเสริมการมีสวน
รวมและสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ดวยวัฒนธรรม ใหเด็กเยาวชน
และประชาชน

865,000

865,000

865,000

865,000

6 โครงการรวมจัดงานประเพณีงาน เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นมัสการพระธาตุศรีสองรัก
ดานสังคม รวมสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นใหดํารงอยู
ตลอดไป
7 โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีกับ
วิถีชีวิตคนดานซาย

รวม

7

โครงการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนา / 133

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สรางมูลคา เพิ่มผลผลิตดานการเกษตรเพื่อใหแขงขันได ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การคา การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก

แบบ ผ.01

5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2563

2564

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

1 ครั้ง/ป

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นลด
รายจาย เพิ่มรายได

สํานักปลัด

20,000

20,000

1 ครั้ง/ป

ราษฎรมีความรู เขาใจ
ในการทําเกษตรอยางถูก
วิธีเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีอาชีพ และเพิ่ม
มูลคาผลผลิตทางเกษตร
ทําใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 สนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลดานซาย

เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
สนับสนุนศูนยบริการและ
การเกษตรเพื่อสนับสนุนดานวิชาการ ถายทอด
เกี่ยวกับการ เกษตรในตําบลดานซาย เทคโนโลยีการเกษตร ประจํา
ตําบล

20,000

20,000

3 โครงการฝกอบรมการแปร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานอาชีพ
ลดความเสียหายของผลผลิตแก
ประชาชน และใชทรัพยากรที่มีอยู
คุมคา การบรรจุผลิตภัณฑผลผลิต
ใหเก็บรักษาไดนานยิ่งขึ้น และ
สงเสริมการขาย

20,000

20,000

20,000

20,000

(KPI)

หนวยงาน

2562

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานอาชีพ จัดฝกอบรม ศึกษาดูงานแก
สงเสริมความรูแกเกษตรกรตาม
เกษตรกรเรียนรูตามแนวทาง
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปผลผลิตทางการเกษตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561

1 โครงการสงเสริมการเรียนรู
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรที่มี
อยูในชุมชน เชน เห็น
หนอไม มะขาม กลวย
ขาว น้ําผักสะทอน ขิงฯลฯ

ตัวชี้วัด

ที่รับผิดชอบ

หนา / 134

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการสงเสริมการผลิต

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานอาชีพ ลดตนทุนการผลิต ลดการ
ลดรายจายในการใชสารเคมี
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
ใชสารเคมีใหกับเกษตรกร
ลดความเสี่ยงจากการระบาดของ ในเขตทต.ศรีสองรัก
และกําจัดศัตรูพืชชุมชน
ศัตรูพืช โดยวิธีชีวภาพ
ตําบลดานซาย

รวม

4

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000

75,000

75,000

75,000

75,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรและผูบริโภคมี
ความปลอดภัยจากการ
ไดรับสารเคมี

สํานักปลัด

5.2 แผนงานสรางความเขมของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมอาชีพศิลป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสาน

หัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ สงเสริมศิลปหัตกรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหแกเยาวชนคน
รุนหลัง

ฝกอาชีพศิลปหัตกรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เชน อบรม
การทําบายศรีใบตอง
การทําเครื่องจักสานตางๆ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สงเสริมอาชีพ และ
สงเสริมศิลปหัตกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหแก
เยาวชนคนรุนหลัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

หนา / 135

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
กลุมสตรี ผูสูงอายุในชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน
อาชีพเสริม และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

จัดกิจกรรมสงเสริมกลุมกลุม
สตรีและผูสูงอายุในชุมชน
เชน การทําขนมไทย อาหาร
งานฝมือ และการทําน้ํายา
ลางจาน

3 โครงการสรางรานคาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริม

สรางรานคาชุมชน หมูที่ 7
อาชีพจัดหาสถานที่จําหนายสินคา บานหนามแทง
ในชุมชน

หมูที่ 7

รวม

3

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000 1 ครั้ง
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

30,000

30,000

30,000

80,000

80,000

80,000

-

50,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับยกระดับ
คุณภาพชีวิต คนในชุมชน
ไดรับการถายทอดความรู
ในดานการประกอบอาชีพ
เสริม เกิดการรวมกลุม
ดานอาชีพ ของคนในขุม
ชน มีรายไดเพิ่มขึ้น

1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
จัดหาสถานที่
จําหนายสินคาของ
หมูบาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนา / 136

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการจัดระเบียบสังคมและตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดพื้นที่ที่ปรากฎขาวสารยา
เสพติดอําเภอ ดานซาย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
สังคม เพื่อปองกันและลด
เอาชนะยาเสพติดอําเภอดานซาย
ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรัก

2 โครงการบูรณาการศูนยดํารงธรรม
อําเภอและศูนยดํารงธรรมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเปนการบูรณาการศูนย
ดํารงธรรมอําเภอและศูนย
ดํารงธรรมนยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รวม

อุดหนุนปกครองอําเภอดาน
ซายตามโครงการฯ

2

โครงการ

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
10,000

ปละ 1 ครั้ง

สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปองกัน
และลดการแพรระบาดของยา
เสพติดได

สํานักปลัด

10,000

10,000

1 ครั้งตอป

เปนการบูรณาการการ
ทํางานของศูนยดํารงธรรม
อําเภอและศูนยดํารงธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

20,000

20,000

สํานักปลัด

2.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดสรรเงินอุดหนุนแก
สุขภาพ ประชาชนไดรับการ ศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐาน
ดูแลและบริการในเบื้องตนใหมี ระดับหมูบาน 11 หมูบาน
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ

104,500

104,500

104,500

104,500

11 หมูบาน

ประชาชนไดรับการยกระดับ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิต มีการดูแล
รักษาอนามัยเบื้องตน

หนา / 137

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน จัดสรรเงินอุดหนุนแกกองทุน
สุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล
สุขภาพ ประชาชนไดรับการ หลักประกันสุขภาพระดับ
ศรีสองรัก
ดูแลและบริการในเบื้องตนใหมี ทองถิน่ ศรีสองรัก จํานวน 1 ครั้ง
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ

รวม

2

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

234,500

234,500

234,500

234,500

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
ปละ 1 ครั้ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิต มีการดูแล
รักษาอนามัยเบื้องตน

2.6 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีเนื่อง เพื่อนอมรําลึกถึงความสําคัญ
ในวันสําคัญตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนปกครองอําเภอดาน
เนื่องในการจัดงานพระราชพิธี ซายตามโครงการจัดงานพระ
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ราชพิธีเนื่องในวันสําคัญตางๆ /
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันสําคัญตางๆ

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนชาวอําเภอ
ดานซายไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีสราง
ความสามัคคีใหเกิดกับ
ประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ/จัดจางของ
ของหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ

เพื่ออํานวยความสะดวก
และใหบริการ เกี่ยวกับ
งานการจัดซื้อ/จัดจางของ
หนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ

รวม

2

จัดสรรเงินอุดหนุนแก
หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ในการดําเนินการศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัด
จางของหนวยงาน อปท.
ระดับอําเภอ
โครงการ

16,000

16,000

16,000

16,000

ปละ 1 ครั้ง

สามารถอํานวยความ
สะดวกและใหบริการ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ เทศบาลได

สํานักปลัด

216,000 216,000 216,000 216,000
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ดาน จัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียน
เทศบาลตําบลศรีสองรัก3 โรงเรียน
การศึกษา สงเสริมการศึกษา สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน
ใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แกเด็กนักเรียน จํานวน 200 วัน
รางกายสมบูรณแข็งแรง

รวม

1

โครงการ

งบประมาณและที่มา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

564,000

600,000

600,000

600,000

564,000

600,000

600,000

600,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
200 วัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ไดรับ
สารอาหาร ที่ครบถวน มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง

สํานักปลัด

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาน อุดหนุนปกครองอําเภอดานซาย
การละเลนผีตาโขน
สังคม สืบสานประเพณีอันดี ตามโครงการจัดงานประเพณี
งานของคนในทองถิ่นใหคงอยู บุญหลวงและการละเลนผีตาโขน
สืบไปอีกทั้งยังเปนการสราง
คานิยมของคนไทยใหรักษา
ประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป

รวม

1

โครงการ

งบประมาณและที่มา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

(KPI)
1 ครั้งตอป

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการยกระดับ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิต เปนการสืบ
สานประเพณีอันดีงานของคน
ในทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แบบ ผ.03

ตัวชี้วัด

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)
2,363,000

(บาท)
2,363,000

(บาท)
2,363,000

(บาท)
2,363,000 ประชาชนมี

2 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลํา
ลําน้ําศอก หมูที่ 3 ซอยประปา ชีวิตและบําบัดความ
หวยศอก ยาว 250 ม.
เดือดรอนของประชาชน น้ํา
ไหลกัดเซาะถนน

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000 ประชาชนมี

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ภายใน หมูที่ 4 หมูบานซอยบาน
อาจารยนิ่ม(ประปา)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ประชาชนมี

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สายภูนาคํา -วัดโพนชัย ชีวิตและบําบัดความ
สายภูนาคํา -วัดโพนชัย
เดือดรอนของประชาชนผูใช ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 800.00
ถนนในการสัญจรไปมา
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ภายใน หมูที่ 4 หมูบาน ซอย
บานอาจารยนิ่ม(ประปา) ขนาด
กวาง 5.00ม. ยาว 640 ม. หนา
0.15ม. ปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมารอยละ
70 ขึ้นไป
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมารอยละ
70 ขึ้นไป
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมารอยละ
70 ขึ้นไป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบจ.เลย,กรม
ประชาชนไดรับการ
ทางหลวงชนบท
ยกระดับคุณภาพชีวิต
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
อบจ.เลย
ประชาชนไดรับการ
,ทรั
พยากรน้ํา ,
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กรมชลประทาน
มีเขื่อนปองกันน้ํากัด
,กรมสงเสริมฯ
เซาะ เขื่อนปองกันตลิ่ง และหนวยงานอื่น
ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
การสัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

อบจ.เลย,กรม
ทางหลวงชนบท
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยาง
สายนาทุม - นาหวา

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง สาย
เดือดรอนของประชาชนผูใช
บานนาทุม - นาหวา บานนาทุม
ถนนในการสัญจรไปมา
หมูที่ ๑๑ บานนาหวา หมูที่ ๔
ตําบลดานซาย กวาง 6 เมตร
ยาว 2,025 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 1.50
เมตร
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
เหล็ก หมูที่ 4 หัวนาอู- บานนาสี ชีวิตและบําบัดความ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทียน
เดือดรอนของประชาชนผูใช
หมูที่ 4 สายหวยนาอู- บาน
ถนนในการสัญจรไปมา
นาสีเทียน ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา0.15 ม.
6 โครงการกอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน
พรอมวางทองสงน้ําชลประทาน ชีวิตและบําบัดความ
พรอมวางทองสงน้ําชลประทาน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บริเวณวัง เดือดรอนของประชาชน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 4
ไคร
บริเวณวังไคร ระยะทาง
ประมาณ 5,500 ม.

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

ตัวชี้วัด
2564

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
11,700,000

(บาท)
11,700,000

(บาท)
11,700,000

(บาท)
อบจ.เลย,กรม
11,700,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับการ
ความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางหลวงชนบท
ในการสัญจร
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
ไปมารอยละ
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
70 ขึ้นไป

4,500,000

4,500,000

4,500,000

อบจ.เลย,กรม
4,500,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับการ
ความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางหลวงชนบท
ในการสัญจร
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
ไปมารอยละ
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
70 ขึ้นไป

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

ประชาชน
รอยละ 50 มี
น้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
กรมชลประทาน
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองฟาแลบ -บุงกุม กวาง
6.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

984,000

984,000

984,000

อบจ.เลย,กรม
984,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับการ
ความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางหลวงชนบท
ในการสัญจร
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
ไปมารอยละ
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
70 ขึ้นไป

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 ม ยาว 506
เหล็ก หมูที่ 9 สายนาเวียง - นา
ชีวติ และบําบัดความ
เวียงใหญ
เดือดรอนของประชาชนผูใช ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณงาน
ตามแบบ เทศบาลกําหนด
ถนนในการสัญจรไปมา

1,244,000

1,244,000

1,244,000

อบจ.เลย,กรม
1,244,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับการ
ความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางหลวงชนบท
ในการสัญจร
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
ไปมารอยละ
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
70 ขึ้นไป

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายหนองฟา ชีวติ และบําบัดความ
แลบ -บุงกุม
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ถนนในการสัญจรไปมา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการขุดลอกหวยยางบง บาน เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
นาเวียงใหญ หมูที่ 12 ตําบลดาน ชีวิตและบําบัดความ
ซาย
เดือดรอนของประชาชน ให
มีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยาง
10 โครงการปรับปรุงผิวทางเขาน้ําตก เพื่อใหประชาชนและ
แกงสองคอน หมูที่ 14
นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
ไปเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน
ดวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย

ขุดลอกหวยยางบง บานนาเวียง
ใหญ หมูที่ 12 ขนาดกวาง 40
เมตร
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร
ยาว525 เมตร
ปรับปรุงผิวทางเขาน้ําตกแกง
สองคอน หมูที่ 14 ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

ตัวชี้วัด

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)
999,000

(บาท)
999,000

(บาท)
999,000

(บาท)
999,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000 ประชาชนมี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
อบจ.เลย
รอยละ 50 มี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
,ทรัพยากรน้ํา ,
น้ําเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอยางเพียงพอ
การเกษตร
,กรมสงเสริมฯ
เพิ่มขึ้น
และหนวยงานอื่น

ประชาชนและ
ความสะดวก นักทองเที่ยวสามารถ
ในการสัญจร
เดินทางไปยังสถานที่
ไปมารอยละ
ทองเที่ยวไดอยาง
70 ขึ้นไป
สะดวกปลอดภัย

อบจ.เลย,กรม
ทางหลวงชนบท
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น

## โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากลานจอดรถวัดเนรมิต
วิปสสนาถึงบริเวณถังเก็บน้ําบาน
หัวนายูง

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ถนนในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากลานจอดรถวัดเนรมิต
วิปสสนาถึงบริเวณถังเก็บน้ําบาน
หัวนายูง ระยะทาง 1,500
เมตร ปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ให
มีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยาง
เพียงพอ
13 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํารองซํา เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
บอน บานหัวนายูง หมูที่ 14
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน
ปองกันและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําน้ําหมัน ในเขต
เทศบาลตําบล ศรีสองรัก และ
เขตติดตอใกลเคียง

12 โครงการขุดลอกลําน้ําหมันในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรักและเขต
ติดตอใกลเคียงปริมาณงานตาม
แบบเทศบาลกําหนด

กอสรางอางเก็บน้ํารองซําบอน
บานหัวนายูง หมูที่ 14
(ตามแบบกําหนด)

3,500,000

7,000,000

10,000,000

3,500,000

7,000,000

10,000,000

3,500,000

7,000,000

10,000,000

อบจ.เลย,กรม
3,500,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับการ
ความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางหลวงชนบท
ในการสัญจร
,กรมสงเสริมฯ
มีถนนที่ไดมาตรฐานใน
ไปมารอยละ
และหนวยงานอื่น
การสัญจรไปมา
70 ขึ้นไป

7,000,000

10,000,000

ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
รอยละ 70 มี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
กรมชลประทาน
น้ําเพื่ออุปโภค
การเกษตรอยางเพียงพอ
,กรมสงเสริมฯ
เพิ่มขึ้น
และหนวยงานอื่น

ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
รอยละ 70 มี ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
น้ําเพื่ออุปโภค
สําหรับอุปโภคอยาง
เพิ่มขึ้น

เพียงพอ

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
กรมชลประทาน
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

14 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําหวย
น้ําพุ หมูที่ 14

15 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา
เสพติด
รวม

15

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําพุ หมู
ชีวิตและบําบัดความ
ที่ 14 (ตามแบบเทศฐาลกําหนด)
เดือดรอนของประชาชน
ปองกันและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต
มีสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผอน
โครงการ

กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน 1แหง
-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
รอยละ 70 มี ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
น้ําเพื่ออุปโภค
สําหรับอุปโภคอยาง
เพิ่มขึ้น

เพียงพอ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

102,090,000

102,090,000

102,090,000

102,090,000

1 แหง

-

ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีสถานที่ออกกําลัง
กายและพักผอน ที่ได

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
กรมชลประทาน
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น

อบจ.เลย,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางเสนทางจักรยาน
ในเขตพื้นที่ ทต.ศรีสองรัก
รวม

1

เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต
มีสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผอน
โครงการ

กอสรางเสนทางจักรยาน ใน
เขตพื้นที่ ทต.ศรีสองรัก
-

2561
(บาท)
9,000,000

9,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
9,000,000

9,000,000

(บาท)
9,000,000

9,000,000

ตัวชี้วัด
2564

(KPI)

(บาท)
9,000,000

1 แหง

9,000,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีสถานที่ออกกําลัง
กายและพักผอน ที่ได

อบจ.เลย,
กรมสงเสริมฯ
และ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน , 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา, 6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงแหลง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ทองเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน/ ปรับปรุงภูมิทัศนของ น้ําตกแกงสองคอน/แหลง
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
พื้นที่ในเขตพื้นที่ความ ทองเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบใหเกิดความ
สะอาดสวยงาม
ประทับใจ นักทองเที่ยว

รวม

1

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ

-

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สถานที่ทอง
เทียว มีความ
สวยงามและมีนัก
ทองทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวก เพิ่มขึ้น
สรางรายได ให
ทองถิ่น

อบจ.เลย,อพท.,
กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - กอสรางเตาเผาขยะ
ฝอยแบบครบวงจร
สรางจิตสํานึกใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนรูจัก
คัดแยกขยะกอนทิ้ง รูจัก
นําขยะมาใชประโยชน

รวม

1

โครงการ

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1 แหง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต มี
สภาพแวดลอม ที่ดี
นาอยู รูจักนําขยะมา
ใชใหเกิดประโยชน

อบจ.เลย,กองทุน
ไฟฟาประเภท ค.
,กรมสงเสริมฯ
และหนวยงานอื่น
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานน้ําพุ หมูที่ 6

รวม

1

วัตถุประสงค

เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเพื่อใหเด็กครูผูดูแลเด็ก มีสถานที่
ในการเรียน-การสอน
และทํากิจกรรมตางๆ
เพียงพอ
โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําพุ หมูที่ 6
(รายละเอียดตามแบบ ทต.
กําหนด)

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

-

1 แหง มีสถานที่เพียงพอใน
การเรียน-การสอน
และทํากิจกรรม
ตางๆสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และครูผูดูแลเด็ก
-

อบจ.เลย,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.03/1

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ของคณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ
ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รวม

ลงชื่อ.............................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผน
(นายตอศักดิ์ กันสุข)
ปลัดเทศบาลตําบลศรีสองรัก

ลงชื่อ....................................................................................
(.....................................................................)
ทองถิ่นอําเภอ...............................................

ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการประสานแผน
(นายเวทิน เพียรวิทยา)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสองรัก

ลงชื่อ............................................................................
(......................................................................)
นายอําเภอ......................................................

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนา /

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
2,363,000

2562
(บาท)
2,363,000

2563
(บาท)
2,363,000

2 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลํา
ลําน้ําศอก หมูที่ 3 ซอยประปา ชีวิตและบําบัดความ
หวยศอก ยาว 250 ม.
เดือดรอนของประชาชน น้ํา
ไหลกัดเซาะถนน

2,700,000

2,700,000

2,700,000

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ภายใน หมูที่ 4 หมูบานซอยบาน
อาจารยนิ่ม(ประปา)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สายภูนาคํา -วัดโพนชัย ชีวิตและบําบัดความ
สายภูนาคํา-วัดโพนชัย
เดือดรอนของประชาชนผูใช ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 800.00
ถนนในการสัญจรไปมา
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ถนนในการสัญจรไปมา และ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ภายใน หมูที่ 4 หมูบาน ซอย
บานอาจารยนิ่ม(ประปา) ขนาด
กวาง 5.00ม. ยาว 640 ม. หนา
0.15ม. ปริมาณงานตามแบบ
เทศบาลกําหนด

แบบ ผ.05
ผ.03

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2564
(KPI)
(บาท)
2,363,000 ประชาชนมีความสะดวก

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
2,700,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีเขื่อนปองกันน้ํา
กัดเซาะ เขื่อนปองกัน
ตลิ่งไดมาตรฐาน
2,000,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมารอยละ
70 ขึ้นไป

ในการสัญจรไปมารอยละ
70 ขึ้นไป

หนวยงาน

ประชาชนไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น
อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา
,กรม
ชลประทาน,
กรมสงเสริมฯ
และ
อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

หนา / 146

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยาง
สายนาทุม - นาหวา

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง สาย
ถนนในการสัญจรไปมา
บานนาทุม - นาหวา บานนาทุม
หมูที่ ๑๑ บานนาหวา หมูที่ ๔
ตําบลดานซาย กวาง 6 เมตร
ยาว 2,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร ไหลทางขางละ 1.50 เมตร
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
เหล็ก หมูที่ 4 หัวนาอู- บานนาสี ชีวิตและบําบัดความ
เทียน
เดือดรอนของประชาชนผูใช
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนในการสัญจรไปมา
หมูที่ 4 สายหวยนาอู- บาน
นาสีเทียน ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา0.15 ม.
6 โครงการกอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางฝายกั้นลําน้ําหมัน
พรอมวางทองสงน้ําชลประทาน ชีวิตและบําบัดความ
พรอมวางทองสงน้ําชลประทาน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บริเวณวัง เดือดรอนของประชาชน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 4
ไคร
บริเวณวังไคร ระยะทาง
ประมาณ 5,500 ม.

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน

2561
(บาท)
11,700,000

2562
(บาท)
11,700,000

2563
(บาท)
11,700,000

2564
(KPI)
(บาท)
11,700,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

50,000,000

50,000,000

50,000,000

ประชาชนรอยละ 50 มีน้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา
,กรม
ชลประทาน,
กรมสงเสริมฯ
และ
หนวยงานอื่น

50,000,000

การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ที่รับผิดชอบ
อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายหนองฟา ชีวติ และบําบัดความ
แลบ -บุงกุม
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ถนนในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองฟาแลบ -บุงกุม กวาง
6.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

984,000

984,000

984,000

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 ม ยาว 506
เหล็ก หมูที่ 9 สายนาเวียง - นา
ชีวติ และบําบัดความ
ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณงาน
เวียงใหญ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
ตามแบบ เทศบาลกําหนด
ถนนในการสัญจรไปมา

1,244,000

1,244,000

1,244,000

984,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
1,244,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร

อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

หนา / 147

อบจ.เลย,
กรมทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการขุดลอกหวยยางบง บาน เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
นาเวียงใหญ หมูที่ 12 ตําบลดาน ชีวิตและบําบัดความ
ซาย
เดือดรอนของประชาชน ให
มีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยาง
10 โครงการปรับปรุงผิวทางเขาน้ําตก เพื่อใหประชาชนและ
แกงสองคอน หมูที่ 14
นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
ไปเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน
ดวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย
## โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
เหล็กจากลานจอดรถวัดเนรมิต
ชีวิตและบําบัดความ
วิปสสนาถึงบริเวณถังเก็บน้ําบาน เดือดรอนของประชาชนผูใช
หัวนายูง
ถนนในการสัญจรไปมา

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน

2561
(บาท)
999,000

2562
(บาท)
999,000

2563
(บาท)
999,000

2564
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
999,000 ประชาชนรอยละ 50 มีน้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต อบจ.เลย
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ,ทรัพยากรน้ํา ,
กรม
การเกษตรอยาง
ชลประทาน,
เพียงพอ
กรมสงเสริมฯ

ปรับปรุงผิวทางเขาน้ําตกแกง
สองคอน หมูที่ 14 ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

6,600,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000 ประชาชนมีความสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากลานจอดรถวัดเนรมิต
วิปสสนาถึงบริเวณถังเก็บน้ํา
บานหัวนายูง ระยะทาง
1,500 เมตร ปริมาณงานตาม

3,500,000

3,500,000

3,500,000

ขุดลอกหวยยางบง บานนาเวียง
ใหญ หมูที่ 12 ขนาดกวาง 40
เมตร
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร
ยาว525 เมตร

ประชาชนและ
ในการสัญจรไปมารอยละ นักทองเที่ยวสามารถ
70 ขึ้นไป
เดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวไดอยาง
สะดวกปลอดภัย
3,500,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนไดรับการ
ในการสัญจรไปมารอยละ ยกระดับคุณภาพชีวิต
70 ขึ้นไป
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

และหนวยงาน
อบจ.เลย,กรม
ทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น
อบจ.เลย,กรม
ทางหลวง
ชนบท ,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

12 โครงการขุดลอกลําน้ําหมันในเขต
เทศบาลตําบลศรีสองรักและเขต
ติดตอใกลเคียงปริมาณงานตาม
แบบเทศบาลกําหนด

เเพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ให
มีน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรมของราษฎรอยาง
เพียงพอ
13 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํารองซํา เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
บอน บานหัวนายูง หมูที่ 14
ชีวิตและบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน
ปองกันและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําน้ําหมัน ในเขต
เทศบาลตําบล ศรีสองรัก และ
เขตติดตอใกลเคียง

7,000,000

กอสรางอางเก็บน้ํารองซําบอน
บานหัวนายูง หมูที่ 14
(ตามแบบกําหนด)

10,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

ประชาชนรอยละ 70 มีน้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่ออุปโภคเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ประชาชนรอยละ 70 มีน้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่ออุปโภคเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีน้ําที่
สะอาดสําหรับอุปโภค
อยางเพียงพอ

อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
กรม
ชลประทาน,
กรมสงเสริมฯ
และหนวยงาน
อื่น
อบจ.เลย
,ทรัพยากรน้ํา ,
กรม
ชลประทาน,
กรมสงเสริมฯ
และหนวยงาน
อื่น
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําหวย
น้ําพุ หมูที่ 14

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ กอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําพุ หมู
ชีวิตและบําบัดความ
ที่ 14 (ตามแบบเทศฐาลกําหนด)
เดือดรอนของประชาชน
ปองกันและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

15 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต
เสพติด
มีสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผอน
รวม
15
โครงการ

กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน 1แหง
-

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
2,000,000

2562
(บาท)
2,000,000

2563
(บาท)
2,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

2564
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
อบจ.เลย
2,000,000 ประชาชนรอยละ 70 มีน้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่ออุปโภคเพิ่มขึ้น
,ทรั
พยากรน้าํ
ประชาชนมีน้ําที่
,กรม
สะอาดสําหรับอุปโภค
ชลประทาน,
อยางเพียงพอ
กรมสงเสริมฯ
และ
หนวยงานอื่น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

102,090,000

102,090,000

102,090,000

102,090,000

1 แหง

-

อบจ.เลย,
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กรมส
งเสริมฯ
มีสถานที่ออก
และ
กําลังกายและพักผอน


ื่

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางเสนทางจักรยาน
ในเขตพื้นที่ ทต.ศรีสองรัก
รวม

1

เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต
มีสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผอน
โครงการ

กอสรางเสนทางจักรยาน ใน
เขตพื้นที่ ทต.ศรีสองรัก
-

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
9,000,000

9,000,000

2562
(บาท)
9,000,000

9,000,000

2563
(บาท)
9,000,000

9,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2564
(บาท)
9,000,000

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

1 แหง

9,000,000

หนวยงาน

-

ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอน

อบจ.เลย,
กรม
สงเสริมฯ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน , 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา, 6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย การทองเที่ยว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงแหลง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ทองเที่ยวน้ําตกแกงสองคอน/ ปรับปรุงภูมิทัศนของ น้ําตกแกงสองคอน/แหลง
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
พื้นที่ในเขตพื้นที่ความ ทองเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบใหเกิดความ
สะอาดสวยงาม
ประทับใจ นักทองเที่ยว
รวม

1

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ

-

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - กอสรางเตาเผาขยะ
ฝอยแบบครบวงจร
สรางจิตสํานึกใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนรูจัก
คัดแยกขยะกอนทิ้ง รูจัก
นําขยะมาใชประโยชน

รวม

1

โครงการ

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

รอยละความพึง ประชาชนไดรับ
พอใจของประชาชน การยกระดับ
ในพื้นที่
คุณภาพชีวิต
สถานที่ทองเทียว
มีความสวยงาม
และมีนักทอง
ทองเที่ยวไดรับ

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

อบจ.เลย
,อพท.,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

1 แหง

ประชาชนไดรับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต มี
สภาพแวดลอม ที่ดี
นาอยู รูจักนําขยะ
มาใชใหเกิด
ประโยชน

ที่รับผิดชอบ
อบจ.เลย,
กองทุนไฟฟา
ประเภท ค. ,
กรมสงเสริมฯ
และ
หนวยงานอื่น
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานน้ําพุ หมูที่ 6

รวม

1

เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเพื่อใหเด็กครูผูดูแลเด็ก มีสถานที่
ในการเรียน-การสอน
และทํากิจกรรมตางๆ
เพียงพอ

โครงการ

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําพุ หมูที่ 6
(รายละเอียดตามแบบ ทต.
กําหนด)

-

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

1 แหง

มีสถานที่เพียงพอ
ในการเรียน-การ
สอน และทํา
กิจกรรมตางๆ
สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผูดูแลเด็ก

อบจ.เลย,กรม
สงเสริมฯและ
หนวยงานอื่น

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.08

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

หนวยงาน

2564
(บาท)
10,000

ที่รับผิดชอบ

1 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

2 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด/
กองคลัง

3 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

5,000

5,000

5,000

5,000

สํานักปลัด/
กองคลัง

4 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

40,000

40,000

40,000

40,000

สํานักปลัด/
กองคลัง

5 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑคอมพิวเตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด/
กองคลัง

เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน(ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ/ราคา
เครื่องปริ้นเตอร (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ราคาทองตลาด)

สํานักปลัด/
กองคลัง

6 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เครื่องสํารองไฟ (ตาม
และอํานวยความสะดวกในการ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ใหบริการประชาชน
ราคาทองตลาด)

7,600

7,600

7,600

7,600

สํานักปลัด/
กองคลัง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7 แผนงานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑดับเพลิง

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
11 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รถยนตตูโดยสาร
และอํานวยความสะดวกในการ
จํานวน 1 คัน (ตามบัญชี
ใหบริการประชาชน
มาตรฐานครุภัณฑ/ราคา
ทองตลาด)

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน

2564
(บาท)
-

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ครุภัณฑดับเพลิง เชน
และอํานวยความสะดวกในการ
ชุดดับเพลิง ฯลฯ (ตาม
ใหบริการประชาชน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ครุภัณฑคอมพิวเตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เครือ่ งปริ้นเตอร (ตาม
และอํานวยความสะดวกในการ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ใหบริการประชาชน
ราคาทองตลาด)

40,000

40,000

40,000

40,000

กองชาง

8,000

8,000

8,000

8,000

กองชาง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เครื่องสํารองไฟ (ตาม
และอํานวยความสะดวกในการ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ใหบริการประชาชน
ราคาทองตลาด)

3,800

3,800

3,800

3,800

กองชาง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

6,000

6,000

6,000

6,000

กองชาง

12 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

6,000

6,000

6,000

6,000

กองชาง

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน
และอํานวยความสะดวกในการ
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ/ราคาทองตลาด)

5,000

5,000

5,000

5,000

กองชาง

หนา / 153

ที่

แผนงาน

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวด

คาครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑสํารวจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน กลองสํารวจอิเล็กทอรนิกส
และอํานวยความสะดวกใน
จํานวน 1 เครื่อง (ตาม
ปฏิบัติงาน กองชาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/
ราคาทองตลาด)

2561
(บาท)
200,000

รวม 2,399,400

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

199,400

-

199,400

หนวยงาน

2564
(บาท)
-

199,400

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

หนา / 154

แผนงานบริหารทั�วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวนโครงการ
7
1
6

งบประมาณ

2,082,600
40,000
228,800

2561

82,600
40,000
22,800

2562
82,600
40,000
22,800

2563
82,600
40,000
22,800

2564
82,600
40,000
22,800

บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ตามกรอบการประสานที.่ .......(กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ).........
ลําดับ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
ที่
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2563
1 โครงการกอสรางายชลประทาน
15,000,000
ขนาดกลางพรอมวางทอสงน้ํา
หวยหอม
2 โครงการกอสรางฝายชลประทาน
15,000,000
ขนาดกลางพรอมวางทอสงน้ํา
หวยทราย
3 กอสรางถนนกรีต สายบานนาปอ2,000,000
โปงสอ หมูที่ 4
(เชื่อมระหวางจังหวัด)
4 โครงการกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว
ประจําตําบลแสงภา
รวม

2,500,000
32,500,000

รวม
15,000,000

15,000,000

2,000,000

2,500,000
0

2,000,000

(ลงชื่อ)........................................................................

(นางชนิดา ปญญาคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแสงภา

34,500,000

