
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563    หน้า 1 
 

 

  บทที่  1 
บทน ำ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อเทศบาลต าบลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ไปสู่สภาพการณ์ที่ประสงค์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล  
ที่จะต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีสงคราม มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวม
และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

2) เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ
เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 

4) เพ่ือใช้เป็นเคราองมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการี ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์ เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและ

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
2) เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหารการจัดการที่ดี 
4) ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่  2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
2.1 สภำพทั่วไป 
      ที่ตั้งและอำณำเขต 
          ต าบลศรีสงคราม เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอวังสะพุง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอวังสะพุง โดยอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอวังสะพุง  ประมาณ  3  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  73.40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
45,879   ไร่  พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  22,998   ไร่ 
     อำณำเขต 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลผาน้อย  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลวังสะพุงและต าบลผาบิ้ง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของต าบลศรีสงคราม  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และที่ราบเป็นบางส่วน  มี
ภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ าเลยไหลผ่าน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  190 –200  เมตร  โดยเฉลี่ยต าบลศรีสงคราม 
สูงจากระดับทะเล 190 เมตร 

สภำพภูมิอำกำศ 
 สภาพภูมิอากาศของต าบลศรีสงคราม มี  3  ฤดู  ดังนี้ 
 ฤดูร้อน     อากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ของทุกปี 
 ฤดูฝน     มีฝนตกไม่แน่นอน บางปีฝนตกชุก มีน้ าท่วม  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
 ฤดูหนาว    มีอากาศท่ีหนาวจัดมาก  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  - มีนาคม 
 อุณหภูมิของต าบลศรีสงคราม  จะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  38  –  42 องศาเซลเซียส  
และต่ าสุดในเดือนมกราคม  โดยเฉลี่ย  10 – 20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 29  องศาเซลเซียส 
 พ้ืนที่ถือครองของต าบลศรีสงคราม ที่ส าคัญ  ได้แก่    พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ   22,998   ไร่   
พ้ืนที่ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ป่าประมาณ   20,546   ไร่   และพ้ืนที่การอยู่อาศัยประมาณ   1,258   ไร่ 

กำรปกครอง     
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะจากสภาเทศบาลศรีสงคราม เป็นเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เมื่อวันที่  

24  สิงหาคม  2555  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แบ่งเขตกำรปกครองทั้งหมด  10  หมู่บ้ำน ได้แก่ 

     หมู่ที่  1    ชื่อหมู่บ้านน้อยนา 
   หมู่ที่  3    ชื่อหมู่บ้านโนนสว่าง 
     หมู่ที่  4    ชื่อหมู่บ้านฟากเลย 
     หมู่ที่  5    ชื่อหมู่บ้านน้อยเหนือ 
    หมู่ที่  6    ชื่อหมู่บ้านบุ่งกกตาล 
     หมู่ที่  7    ชื่อหมู่บ้านห้วยทรายค า 
     หมู่ที่  8    ชื่อหมู่บ้านดงน้อย 
     หมู่ที่  9    ชื่อหมู่บ้านโคกหนองแก          
     หมู่ที่ 10   ชื่อหมู่บ้านไทยเจริญ 
     หมู่ที่ 11   ชื่อหมู่บ้านศรีสงคราม 
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ตำรำง แสดงจ ำนวนประชำกรรำยหมู่บ้ำนของต ำบลศรีสงครำม  พ.ศ.  2559 

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ครัวเรือน 
ประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บ้านน้อยนา 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านฟากเลย 
บ้านน้อยเหนือ 
บ้านบุ่งกกตาล 
บ้านห้วยทรายค า 
บ้านดงน้อย 
บ้านโคกหนองแก 
บ้านไทยเจริญ 
บ้านศรีสงคราม 

68 
312 
293 
221 
292 
203 
319 
171 
333 
905             

99 
389 
391 
458 
498 
340 
507 
261 
402 
624 

107 
365 
450 
505 
492 
346 
466 
271 
383 
669 

206 
754 
841 
963 
990 
686 
973 
532 
785 

1,293 
รวม 3,117 3,969 4,054 8,023 

 
ลักษณะทำงประชำกร 
ประชากรต าบลศรีสงคราม ในปัจจุบัน  ณ   20  เมษายน  2559  มี  จ านวน  8,023  คน  แบ่งเป็น 

ชาย   3,969  คน  หญิง  4,054  คน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพรอง 
รับจ้างทั่วไป  และจะมีการออกไปท างานต่างจังหวัด เป็นบางช่วงในแต่ละปี 
 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 - ล าห้วย 15  แห่ง 
 - หนอง บึง  5   แห่ง 
 - ล าน้ า  2    แห่ง 

สภำพทำงเศรษฐกิจ 
          อำชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม,รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย  และรับราชการ เป็นบางส่วน 
      หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
          -  ปั๊มน้ ามัน  6   แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
 -  โรงสีข้าว  6 แห่ง 

สภำพทำงสังคม 
 ประชาชนในต าบลศรีสงคราม มีภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น คือ ภาษาท้องถิ่นชาววังสะพุง และมีประเพณีวัฒนธรรม 
เหมือนกับชาวอีสานทั่วไป เช่น มีงานบุญมหาชาติ บุญเดือนหก บุญข้าวประดับดิน บุญห่อข้าวสากบุญบั้งไฟ และ
ประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น  ในด้านศาสนานั้น นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจ านวน 8  แห่ง ส านักสงฆ์ 2 แห่ง มีโรงเรียน
ประถมศึกษา  3  แห่ง สถานีอนามัย  2  แห่ง มีโทรศัพท์สาธารณะ  10  แห่ง มีไฟฟ้าสาธารณครบทั้ง 10 หมู่บ้าน มี
ประปาหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน  การตั้งถิ่นฐานของประชากรจะเกาะตัวอยู่หนาแน่นตามแนวถนนสายหลัก คือ ทางหลวง 
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แผ่นดินหมายเลข  201  ด้านกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็น โฉนด รองลงมา นส. 3 ก. และนส.3 แต่ยังมี
บางส่วนยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ทั้งที่ท ากินมานาน 
         กำรศึกษำ 

-     โรงเรียนประถมศึกษา   3 แห่ง 
-     โรงเรียนมัธยมศึกษา     3 แห่ง 

 สถำนบันและองค์กรทำงศำสนำ 
-     วัด      8 แห่ง 
-     ส านักสงฆ ์     2 แห่ง 
กำรสำธำรณสุข 

 -     สถานีอนามัย ประจ าต าบล/หมู่บ้าน  2 แห่ง 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -     สถานีต ารวจชุมชนประจ าต าบล  1 แห่ง 
 -     ป้อมยามต ารวจทางหลวง             1 แห่ง 
 

กำรบริกำรพื้นฐำน 
ด้ำนกำรคมนำคม 

  การคมนาคมจากต าบลศรีสงคราม ไปอ าเภอวังสะพุงใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 สายวังสะพุง -  
อุดรธานี ,ทางหลวงหมายเลข  201 สายเมืองเลย - ขอนแก่น , ทางหลวงหมายเลข  2250 สายวังสะพุง - ภูหลวง ซึ่ง
เป็นถนนลาดยางตลอดสายท าให้การสัญจรไป – มา ระหว่างต าบลไปอ าเภอเป็นไปด้วยความสะดวก การคมนาคม
ภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนตามซอยต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และมี
เส้นทางติดต่อกับภายนอกต าบลศรีสงคราม เส้นทางหลักคือ  

1  ถนนสายหลัก คือ ถนนหมายเลข  201  เชื่อมติดต่อกับเทศบาลต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง   
2. ถนนสาย 2250  เชื่อมติดต่อกับต าบลผาบิ้ง 

  3. ถนนสาย 210  เชื่อมติดต่อกับต าบลหนองหญ้าปล้อง  
     กำรโทรคมนำคม 
          -  โทรศัพท์สาธารณะ  8 แห่ง 
          -  โทรศัพท์สาธารณะ(ตามบ้าน) 2 แห่ง 
     กำรไฟฟ้ำ 
 ไฟฟ้าเข้าถึงภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีจ านวนประชากรในหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็น  99 %  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
     แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
          -  ฝาย     5 แห่ง 

-  บ่อน้ าตื้นเขิน   10  แห่ง 
 -  บ่อน้ าโยก   31 แห่ง 
 -  สระน้ า   36 แห่ง       
 ทรัพยำกรดิน 
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ต าบลศรีสงคราม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  45,879  ไร่  เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร  จ านวน 22,998 ไร่ ที่ดิน           

ถือครอง  24,256  ไร่  เป็นพื้นที่ป่าสงวน  2,682  ไร่และที่สาธารณะประโยชน์  962  ไร่ 
ทรัพยำกรน้ ำ 
แหล่งน้ าที่ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงครามใช้ประโยชน์ทางการเกษตร    และการอุปโภค    บริโภค  ได้แก่  

แม่น้ าเลย  ฝาย  ล าห้วยต่าง ๆ บ่อบาดาลและจากระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
สภาพป่าไม้ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ส่วนใหญ่จะมีอยู่บริเวณภูเขา  

บริเวณท่ีราบจะถูกบุกเบิก ท าลายป่าเป็นที่ท ากิน พ้ืนที่ท าการเกษตร ส่วนพ้ืนที่ป่าที่ไม่ถูกท าลายก็มีลักษณะพ้ืนที่เป็น
หย่อม ๆ ไม้ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้บงและไม้ตะแบก  เป็นต้น  

มวลชนจัดตั้ง 
 -  ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน 
 -  อปพร.  2 รุ่น 102 คน 
 -  อสม.   -  รุ่น 262 คน 
 -  อช.   -   รุ่น  10   คน 
 -  กม.   - รุ่น  50 คน 
2.2   ศักยภำพในต ำบล 
     ก. ศักยภำพของเทศบำลต ำบล 
         (1)  จ ำนวนบุคลำกร     จ านวน          43        คน 

ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบล                จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนกองคลัง    จ านวน   1 คน 

ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป   จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน            1        คน 
 ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  1 คน 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน    จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน  1         คน 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1 คน 
ต าแหน่ง    ครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  5 คน 
ต าแหน่ง   นายช่างไฟฟ้า     จ านวน  1 คน   
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้             จ านวน  1 คน 

 ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า     จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา    จ านวน            1        คน 
 ต าแหน่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ             จ านวน         14 คน 
 ต าแหน่ง   พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  5 คน 
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ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
            -  ระดับมัธยมศึกษา  (ตอนต้น)   จ านวน  6 คน 
            -  ระดับมัธยมศึกษา  (ตอนปลาย)           จ านวน  7 คน 
            -  ระดับอาชีวศึกษา    จ านวน  7 คน 
            -  ระดับปริญญาตรี    จ านวน           20        คน 
             -  ระดับปริญญาโท    จ านวน  3 คน 

สถำนะกำรคลัง 
สถิติรำยรับจริงของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

 ปีงบประมำณ 2555-2557 
หมวดรำยรับ 2555 2556 2557 

1.หมวดภาษีอากร 383,292.79 383,250.00 383,250.00 
2. หมวดภาษีจัดสรร 15,562,746.64 12,659,750.00 14,529,750.00 
3.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 224,763.00 297,000.00 297,000.00 
4.รายได้จากทรัพย์สิน 207,690.60 100,000.00 100,000.00 
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,900.00 60,000.00 60,000.00 
6.หมวดรายได้จากทุน 16,522,393.03 13,500,000.00 15,370,000.00 
7.หมวดเงินอุดหนุน 9,065,477.00 10,000,000.00 10,630,000.00 

รวมรำยรับทั้งสิ้น 25,587,870.03 23,500,000.00 26,000,000.00 
 

สถิติรำยรับจริงของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 ปีงบประมำณ 2555-2557 

หมวดรำยจ่ำย 2555 2556 2557 
1) รายจ่ายจ าแนกตามด้านด าเนินงาน    

1) ด้านบริหารงานทั่วไป  5,588,270.06.00 12,355,760.00 15,820,500.00 
2)  ด้านบริการชุมชนและสังคม 7,465,770.57 5,012,780.00 4,485,300.00 
3) ด้านเศรษฐกิจ 3,061,100.00 4,810,460.00 4,362,200.00 
4) ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ 2,523,554.12 1,321,000.00 1,332,000.00 

2) รายจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย    
1) รายจ่ายงบกลาง 2,523,554.12   1,321,000.00 1,332,000.00 
2) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,705,772.00   5,105,880.00 5,283,700.00 
3) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,605,108.00   2,675,240.00 2,947,780.00 
4) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,991,386.08  7,436,080.00 8,813,020.00 
5) หมวดค่าสาธารณูปโภค 165,074.55   275,000.00 385,000.00 
6) หมวดเงินอุดหนุน 1,194,200.00  2,922,700.00 3,526,000.00 
7) หมวดรายจ่ายอื่น - - 20,000.00 
8) หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 3,408,600.00    3,764,100.00 3,692,500.00 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 18,638,694.75 23,500,000.00 26,000,000.00 
 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง  
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ข.  ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
 (1)  กำรรวมกลุ่มของประชำชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท  16 กลุ่ม ประกอบด้วย 
- กลุ่มอาชีพ    3 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์   10 กลุ่ม 
- กลุ่มอ่ืน ๆ     3 กลุ่ม 
(2)  จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหล่ผ่านเหมาะแก่การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  

นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงและที่ราบเป็นบางส่วน มีถ้ าผาหมากฮ่อ,และเจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
, ศูนย์ศิลป์สิริธร และซ ารั้ว  ที่สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

2.3   จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    “มุ่งม่ันพัฒนาคนและการศึกษา บริการสาธารณสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมความเป็นไทย ส่งเสริมรายได้ชุมชน” 

- เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- แหล่งน้ า                   
- สาธารณสุข 
- การเมือง การบริหาร 
- การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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บทที่  3 

แผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม พ.ศ. 2560 - 2563 
3.1  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม พ.ศ. 2560 – 2563 นอกจากการค านึง
อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน ที่มีผลต่อ
การพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามด้วย สรุปได้ดังนี้ 

3.1.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
3.1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
3.1..4  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะออกวันเฉียงเหนือ 
3.1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 
3.1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
3.1.7  นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีสงคราม (นายมั่น  บัวระภา) 

 3.1.1 ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข  เพ่ือให้รอดพ้นวิกฤตและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 นิยำมของควำมพอเพียง 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล กระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 แนวทำงในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการเกี่ ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างแกนน าเครือข่ายขับเคลื่อน ในการสานต่อองค์ความรู้และรวมพลังในการด าเนินกิจกรรม
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
 จัดท าหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลางใหญ่ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 
โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอเพียง หรือ ไม่เพียงเพ่ือเป็นเครื่องในการสื่อความหมายเศรษฐกิจพอเพียงใน
สังคม  พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน  โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง 
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สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยสร้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่าน
กระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการการเรียนรู้ร่วมกัน 
 สร้างสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง จากการประมวลความรู้และบทเรียนต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์สัมพันธ์
และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดความสนใจ โดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย ขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ ในหลากหลายมิติ ให้เกิดกระแสพลังเครือข่ายที่แรงมาก 
พอที่จะท าให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเรื่อยๆ ในกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ  ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต โดยประชาชนในแต่ละภาคส่วนน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนิน
ชีวิต 
3.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและ
มั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม และ

สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย 

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง 
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
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4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้ำหมำยหลัก  

1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล ้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ  

10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา การป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ 

4. คุณภาพน้าและอากาศร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว
เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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3.1.3  นโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน 
  1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
 1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 1.2  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ 
 1.3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 1.4  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
 1.5  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 1.6  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
 1.7  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาระเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 
 1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง 
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค 
 1.9  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าใน 

ท้องถิ่น 
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 2.1  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ 
 2.2  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 

2.3  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2.4  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.5  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงาน 

ต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
      3. นโยบายเศรษฐกิจ 
 3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค 
 3.2  นโยบายสร้างรายได้ 
   3.3  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 3.4  นโยบายโครงการสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง              
สินค้าและบริการ 
 3.5  นโยบายพลังงาน 
 3.6  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.1  นโยบายการศึกษา 
 4.2  นโยบายแรงงาน 
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4.3  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 4.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 4.5  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 5.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 5.3  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
 5.4  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.5  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.6  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 5.7  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
 5.8  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 6.1 การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทันและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
      7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 7.1  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7.2  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 7.3  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 
 7.4  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
 7.5  สนับสนุนการเข้าถึงระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
 7.6  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
 7.7  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
 7.8  ใช้ประชาชนจากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 7.9  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
      8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 8.2  กฎหมายและความยุติธรรม 
 8.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
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3.1.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดภำคตะวันเฉียงเหนือตอนบน   
        (อุดรธำนี   เลย   หนองบัวล ำภู   หนองคำย   บึงกำฬ) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงปละประเทศอาเซียน” 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
3.1.5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเลย 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองน่าอยู ่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
เป้ำประสงค์รวม 

1. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ 
2. เพ่ือยกระดับการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตการค้าและการลงทุน 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเลย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.1.6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ 

3.1.7  นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
4. จัดให้มีและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 
5. จัดให้มีการคมนาคม 
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6. ให้มีและบ ารุงรักษารางระบายน้ า 
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
8. จัดให้มีแหล่งน้ า อุปโภค – บริโภค 
9.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
10. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. พัฒนาจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
12. ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
13. พัฒนาส่งเสริมการให้บริการอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2   ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส
และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้ง
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรอุตสำหกรรม 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. มีผลผลิตที่หลากหลาย 
3. ภาคการผลิตมีแรงงานราคาถูก 
4. สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ     
   เกษตรกรรม 
5. วัตถุดิบหาได้ไม่ยากในท้องถิ่น 
6. การผลิตสินค้าของกลุ่ม มีพ้ืนฐานจากภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 
7. คุณภาพสินค้ามีราคาถูก สามารถท าตลาดได้ 

1. ขาดความรู้ด้านวิชาการเพ่ือการผลิตบริหารจัดการ 
2. พ้ืนที่ท าการเกษตรมีไม่เพียง 
3. ต้นทุนการผลิต/ราคาผลผลิตต่ า 
4. ได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
5. ขาดการวางแผน ความไม่มั่นคงในอาชีพและรายได้ 
6. ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
7. ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
2. มีการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเข้าสู่ระบบ   
   การตลาดได้ 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
4. พัฒนาแหล่งความรู้ ด้านวิชาการ และการบริหาร  
    จัดการ 
5. เส้นทางคมนาคมขนส่ง 

1. สภาพดินฟ้าอากาศ ไม่เอ้ืออ านวย 
2. เกิดภัยธรรมชาติและการระบาดโรคศัตรูพืช 
3. หนี้ภาคการเกษตร/ภายใต้/ต้นทุนสูง 
4. การว่างงานหลังฤดูการผลิต 
5. อบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน การติดสิ่งเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563    หน้า 15 
 

 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรฟื้นฟูระบบนิเวศและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้ยืนต้นมากข้ึน  
2. มีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ 
3. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
4. ประชาชนมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 
5. มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
6. ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ 
 

1. การสนับสนุนจากรัฐไม่ต่อเนื่อง 
2. จากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนใน 
   การอนุรักษ ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนขาดจิตส านึก 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการ 
5. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีอยู่ในอันตรายสูง 
6. แหล่งธรรมชาติขาดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

โอกำส อุปสรรค 
1. ส่วนราชการและองค์กรท้องถิ่น มีบทบาทและ 
   ภารกิจร่วมกันรับผิดชอบ 
2. ชุมชนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงสภาพแวดล้อม/ 
   ภัยธรรมชาต ิ
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนบัสนุนมากข้ึน 
4. เสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

1. การถางป่าและเผาป่าท าการเกษตร 
2. การย้ายฐานการผลิตภาคการเกษตรของ 
   กลุ่มนายทุนสู่พื้นที่แหล่งต้นน้ าล าธาร 
3. สารเคมีตกค้าง 
4. ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย 
5. การทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
6. ที่สาธารณะถูกบุกรุก 

 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ กีฬำและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีสถานศึกษาเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
2. ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญส่งบุตรหลานเรียน      
   ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ  
    ในศักยภาพสูง 
4. เยาวชนประชาชนทั่วไปสนใจเข้าสู่ระบบการเรียน   
   การสอน ของระบบมากข้ึน 
5. มีศาสนาสถานจ านวนมากในพื้นที่ 
6. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน 
7. มีความเชื่อศรัทธาในค าสั่งสอนในพุทธศาสนา 
8. มีหลักฐานทางโบราณสถาน สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
9. เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของจังหวัดเลย 

1. ค่านิยมผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา 
2. งบประมาณท้องถิ่นมีจ ากัด 
3. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
4. บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้ประสบการณ์  ในการจัด     
   การศึกษา 
5. อาคารสถานที่คับแคบ 
6. สื่อการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามยุคสมัยขาดแรงใจให้  
   เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม 
7. มีความเชื่อ-นับถือโชคลาง ไสยศาสตร์ 
8. องค์กรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไม่เข้มแข็ง 
9. ความมีอิสระในการเสนอสื่อขาดการตรวจสอบ 
10. ท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. มี พ.ร.บ. การกระจายอ านาจ และนโยบายรัฐบาล 
2. มีการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเพ่ิม  
   ประสิทธิภาพ 
3. ระบบ IT  ได้พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอน 
4. พ.ร.บ. การศึกษาให้ท้องถิ่น มีอ านาจจัดการศึกษา 

1. ความไม่ชัดเจนในการถ่ายโอนบุคลากรลงสู่ท้องถิ่น 
2. งบประมาณสนับสนุนมีจ ากัด 
3. นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และก้าวร้าว   
   ชอบความรุนแรง 
4. อิทธิพลทางการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าถึงทุก  
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   ขึ้นอยู่กับความพร้อมในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
   ความต้องการชุมชนในท้องถิ่น 
6. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจากภาครัฐ 
7. ส่งเสริมให้ประชาชน-เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
   ศาสนา 
8. ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

   ครัวเรือน 
5. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกมากข้ึน 
6. เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นในชุมชน 

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม/คน/กำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2. มีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา 
   ที่เหมือนกันในทุกชุมชน 
3. มีสถานีบริการสาธารณสุขเพียงพอแก่การบริการ 
4. ประชาชนเข้ารับบริการในสถานีอนามัย 
5. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
6. องค์กรในส่วนราชการมีบทบาทหน้าที่ ร่วมกัน    
   รับผิดชอบ 
7. องค์กรบุคลากรการเมืองมีความเข้มแข็งและมั่นคง 
8. มีอิสระในด้านการบริหาร การปกครอง 
9. ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
10. สิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้มแข็ง 
11. บุคลากรมีอัธยาศัยที่ดี  
 

1. สถาบันครอบครัวอ่อนแอและขาดความอบอุ่น  
2. ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
3. ขาดงบประมาณบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติงาน 
4. ลักษณะสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการรับบริการ 
5. ประชาชนมีพฤติกรรมค่านิยมการบริโภคท่ีไม่ถูก    
   สุขลักษณะ 
6. ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับปัญหาสาธารณสุขน้อยกว่า 
   โครงสร้างนั้น 
7. การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ทั่วถึง 
8. บุคลากรขาดความรู้เฉพาะด้าน 
9. ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย 
10. งบประมาณด าเนินการมีจ านวนจ ากัด 
11. ขาดการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 

โอกำส อุปสรรค 
1. มีการเฝ้าระวังติดตามการจัดระเบียบสังคม 
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วควบคุมพ้ืนที่ 
3. มีนโยบายรัฐบาลเน้นด้านสุขภาพ 
4. ความต้องการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วควบคุมทุกพ้ืนที่ 
6. การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 
7. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทสิทธิหน้าที่ทาง   
   การเมือง 
8. เพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีการจัดอบรมพนักงานจ้าง 
   สมาชิกด้านผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
9. ส่งเสริม ปรับปรุงวิธีการจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 

1. งบอุดหนุนมีจ านวนจ ากัด 
2. ก าลังใจเจ้าหน้าที่ลดลง 
3. ประชาชนมีค่านิยมบริโภคแบบผิดๆ 
4. ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ 
5. ขาดวิสัยทัศน์ 
6. ขาดความต่อเนื่องในภาคปฏิบัติ 
7. อาคารสถานที่คับแคบ 
8. บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง 
9. เทคโนโลยี/สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรพื้นฐำนและด้ำนกำรคมนำคม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐาน 
    มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. พ้ืนที่ท าเลที่ตั้งมีแหล่งน้ าธรรมชาติ และหลายสาย 
3. องค์กรบุคลากรการเมืองมีความเข้มแข็งและมั่นคง 
4. มีอิสระในด้านการบริหาร การปกครองและการเงิน 
5. ท้องถิ่นมีงบประมาณของตนเอง 
 

1. ขาดการสนับสนุนของภาครัฐ 
2. งบประมาณด าเนินการมีจ ากัด 
3. บุคลากรขาดความรู้เฉพาะด้าน 
4. ขาดการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์         
   อย่างเต็มที่ 
5. ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
6. การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

โอกำส อุปสรรค 
1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากภาครัฐ 
2. ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ใน 
   บทบาทของตนเอง        
3. มีความเชื่อมโยงต่อภาคการผลิตและเอ้ือต่อชุมชน 
   ใกล้เคียง 
4. ทรัพยากรแหล่งน้ ามีเพียงพอต่อการผลิต 

1. สภาพภูมิประเทศในพ้ืนที่ลาดรอนคลื่น และเป็น 
   เนินเขา 
2. ขาดแคลนแรงงานภาคการพัฒนา 
3. ขาดวิสัยทัศน์ 
4. ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับต่ า 

   

วิสัยทัศน์และพันธกิจเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งม่ันพัฒนาคนและการศึกษา บริการสาธารณสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมความเป็นไทย ส่งเสริมรายได้
ชุมชน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานที่เพียงพอและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นให้ครอบคลุม ขยายโอกาสประชากรวัยศึกษาทุกระดับ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 

เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
4. ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป่าชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคุมและขจัดปัญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล โดยส่งเสริมความรู้สร้างความ
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทีดินท ากินให้แก่องค์กรชุมชน ประชาชนให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถจ าแนกการใช้พ้ืนทีป่าเพ่ือการท ากิน และการใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่
ท าลายพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ สนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าต้นน้ า ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ริมทาง บริเวณสาธารณะ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

5. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดทรงคุณค่าโดยเคารพภูมิปัญญา 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาสังคมและพัฒนา ชุมชนให้

เข้มแข็ง 
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บนพ้ืนฐานการมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นโดยท าการส ารวจ 

รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น   
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ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
8. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างงานเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
9. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ขยายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
10. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน 
11. จัดการพัฒนาจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือการจัดเก็บภาษี ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
12. จัดการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
13. พัฒนาส่งเสริมการให้บริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเลย 

 

พัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ
และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 

 

สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต 
ด้านการเกษตรเพื่อใหแ้ข่งขันได้ 

 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า 
การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น 

 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.พัฒนามาตรฐาน 
การท่องเท่ียว 

 
 

3.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ 

 

4.ส่งเสริมการตลาด 
เพื่อแข่งขันได้ 

 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเข้มแข็ง 
ของคน ชุมชนและสังคม 

 

2.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

3.สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 

 

 

4.ยกระดับการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

1.การพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และลดต้นทุนการผลิต 

 

2.ส่งเสริมการเกษตรที่ส าคัญ 
เพื่อให้แข่งขันได้ 

 

3.การพัฒนากลไกตลาดและ
ระบบโลจิสติกส ์

 

1.พัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงาน 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 

2.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบ
การผลิตและบริการให้ 

 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดเลย 

 

1.1 ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบยีน
เส้นทางและสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอื่นๆ ทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมทีจ่ะ
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพื่อการ
วางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 

1.2 มีการจัดสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐานครบถ้วนเพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

 

1.3 มีการจัดสวนสาธารณะและ
แหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดี
และเพียงพอที่จะให้บริการต่อ
ชุมชน 

 

1.4 จัดท าและวางระบบผังเมือง
รวม ระบบภาพถ่ายทางอากาศ 
GPS เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต 

 

1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
ในหน่วยงาน อปท.เพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
และการบริการ 

 

1.6 อบรมบุคลากรใน
หน่วยงานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.7 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการน าเสนอข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย 

 

1.8 พัฒนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  
จ.เลย โดยผา่น Video 
Conference 

 

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีครอบครัวอบอุ่น 

 

2.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและพัฒนาประสิทธภิาพ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ระเบียบวินยั ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม 
โดยใช้กระบวนการประชาคม 

 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

2.6 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการแผน
ชุมชน 

 

2.7 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอาย ุ

 

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันกรณีมีการระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ 

 

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
ได้รับสวัสดิการทางสังคม 
เท่าเทียมกัน 

 

2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และ
ยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพร
แทน 

 

2.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภคพืชผกัปลอด
สารพิษ 

 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

3.2 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้
แก่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น 
ทุกรูปแบบประชาชน  

 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิ
สภาท้องถิ่น ขา้ราชการ 
พนักงานจ้าง ในการปฏบิัติ
หน้าที่ราชการและการ
ให้บริการแกป่ระชาชน  

 

3.4 ส่งเสริมและจัดหา
สวัสดิการให้แก่บุคลากร
ของ อปท.  

 

3.5 จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  

 

3.6 พัฒนาและปรับปรุง
การจัดเก็บภาษ ีรวมถึง
จัดท าแผนที่ภาษี เพือ่การ
จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 

 

3.7 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมการ
พัฒนาในทุกๆด้านของ อปท. 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการยอมรับของ
ประชาชน  

 

3.8 การพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในการบริการประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

3.9 การพัฒนาด้านภารกจิ
ถ่ายโอนและการปฏบิัติ
ตามนโยบายรัฐบาล  

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
ที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

แบบ ยท.01 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว  
และการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัดเลย 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภมูิปัญญาท้องถิ่น  

 

6.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามนา่
เท่ียว ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้สามารถเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว 

 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
การท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียวตามจุด
ต่างๆ ที่ส าคัญเพื่อบริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจน 
จัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่
ระลึกและจ าหน่ายสินค้าพื้นบา้น 

 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในจังหวัดเลย 

 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

 

6. ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬา 
และอุปกรณ์การกีฬา
ต่างๆ 

 

7. ซ่อมแซมปรับปรุง
สถานที่ออกก าลังกาย
ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี 
พร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์กีฬาให้พร้อม
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

 

1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานที่
ศึกษา การจัดการศึกษา และ
การให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 

2. สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชนให้ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้

 

3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

4. ส่งเสริมให้ชุมชนและ อปท. 
และภาคเอกชนเขา้มามีสว่นร่วม
ในการจัดการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 

5. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

 

6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้
ได้มาตรฐาน 

 

7. ส่งเสริมให้สถานศึกษา และ
สถาบันทางศาสนาเป็นหลกัใน 
การสอน เพื่อปลูกฝัง จริยธรรม 
คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะ
พื้นบ้าน การละเล่น ขนมธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ให้
คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของท้องถิ่น 

 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่
เกี่ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนา 

 

10. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีของท้องถิ่น และงาน
รัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

 

1. ป้องกันและลดความ
เสียหายหรือผลกระทบจาก
สาธารณภยั 

 

2. สนับสนุนงบประมาณใน
การช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสาธารภัย 

 

3. ระดมสรรพก าลังทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
แบบมีส่วนร่วม 

 

4. จัดอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านการปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยัและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

5. สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อกจิกรรม
ด้านความปลอดภัยใน
ชุมชนและเตือนภัยชุมชน 

 

6. สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา
สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว 
โบราณสถาน และชุมชนในจังหวัด
เลยให้มีความยั่งยืน และเอือ้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการท่องเท่ียว 

 

7. ก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 
ตรงตามศักยภาพของพื้นที ่

 

8. สนับสนุนและส่งเสริม
ประชาชน ชุมชน และ
ภาคเอกชนให้มีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

9. ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย 
การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัด
สารพิษจากอุตสาหกรรมและ
ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล 
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.01 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัดเลย 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชพีและรายได้ 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบ
อาชีพของประชาชนตาม
แนวนโยบายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

2. การส่งเสริมด้านการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร และ
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การค้าขายภายในท้องถิ่นและ
การค้าชายแดน 

 

4. จัดให้มีตลาดในการรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตร/ปศุ
สัตว์/อื่นๆ และก่อสร้างศูนย์
สาธิตการตลาดจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ 

 

5. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการ
มีงานท า และท างานอยา่งมี
ศักยภาพ เอื้อตอ่การเพิ่ม
ผลผลิต และได้เปรียบทางการ
แข่นขัน 

 

8. ยกระดับคุณภาพการผลิต
และการตลาดสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ 

 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชน 
 

7. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
ปศุสัตว์ และการผลิตน้ าจืดสู่
ระบบการรับรองมาตรฐาน 
GAP 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 

เทศบำลต ำบล
ศรีสงครำม 

 

2.ยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำด้ำนกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์และกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม 

 

 

3.ยุทธศำสตร์   
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำ  กีฬำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 

4.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
/ คน / กำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่
ดี และกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน 
 

 

5.ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ด้ำนกำรคมนำคม 
 

 

1.ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตรอุตสำหกรรม 

 

 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ 

 

1.1 แนวทำงพัฒนำ
ระบบสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณปูกำรเข้ำสู่
พื้นที่แปลงเกษตร 

1.2 แนวทำงส่งเสรมิ
กำรเกษตรแบบไร่นำสวน
ผสม เกษตรปลอดภยั 
และเกษตรอินทรีย ์

1.3 แนวทำงพัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพให้แก่
ประชำชน 

1.4 แนวทำงส่งเสรมิและ
พัฒนำด้ำนปศุสัตว ์

2.1 แนวทำงสร้ำงจติส ำนึก
และตระหนักในกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.2 แนวทำงบ ำบดัและกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย 

3.1 แนวทำงส่งเสรมิและ
สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำร
พัฒนำทำงกำรศึกษำทุกระดับ
ในต ำบล 

3.2 แนวทำงส่งเสรมิ 
กำรศำสนำ กีฬำ กำร
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.3 แนวทำงพัฒนำ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่
ครบวงจรทั้งทำง
ศิลปวัฒนธรรมและ
โบรำณสถำนประวัติศำสตร ์

4.2 แนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตทีด่ี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 4.3 แนวทำงกำรพัฒนำชมุชนดำ้น
ควำมสงบเรียบร้อยและควำม 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.1 แนวทำงมุ่งเน้นปัจจยัพื้นฐำนให้ 
ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกำรที่
หลำกหลำยมีกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำและ 
กำรสำธำรณสขุมูลฐำน 
 

4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ขององค์กรเพื่อกำรบริกำรที่ดแีละ
ทันสมัย 
 

5.1 แนวทำงก่อสร้ำง/
ปรับปรุงบ ำรุงรักษำ
ถนน  สะพำน   
ทำงเทำ้ ท่อระบำยน้ ำ 
 5.2 แนวทำงพัฒนำ
ระบบจรำจร 
 5.3 แนวทำงกำร 
ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ  
ประปำ  โทรศัพท์
สำธำรณะ 

 

ผลผลิต/ 
โครงกำร 

 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
 

โครงกำร 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (startegy map)  
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วิสัยทัศน์ 
 

“มุ่งมั่นพัฒนำคนและกำรศึกษำ บริกำรสำธำรณสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมควำมเป็นไทย ส่งเสริมรำยไดชุ้มชน” 
 

 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนำ ปรบัปรุง  
รักษำทำงบก ทำงน้ ำและ
สำธำรณูปกำร 
 

2. ส่งเสริมกำรปกครอง
อำชีพของประชำชน 
 

5. สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

4. ก ำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสยี 
 

3. ส่งเสริมกำรศึกษำ
และนันทนำกำร 
 

6. ส่งเสริม
สุขภำพอนำมยั
ของประชำชน 
 

8. ให้กำรป้องกันดูแล 
ควำมปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สินแก่
ประชำชน 
 

7. พัฒนำประสิทธภิำพ
ทำงดำ้นกำรเมือง 
กำรบริหำรจัดกำร 

9. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

เป้ำประสงค ์
 

3. ประชำชนได้รบั 
กำรส่งเสริมทำงด้ำน
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
 

1. กำรคมนำคมมีควำม
สะดวกรวดเร็ว 
สำธำรณูปกำรเพียงพอ  
 

2. ประชำชนมีอำชีพ 
และรำยได้เพียงพอ 
 

9. ประชำชนมีควำม 
หวงแหนใน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

8. ประชำชนมี
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

7. ประสิทธภิำพในกำร
บริหำรงำนของเทศบำล
เพิ่มขึ้น 
 

6. ประชำชนม ี
คุณภำพที่ด ี
 

4. สิ่งแวดล้อม 
ไม่เป็นพิษ 

5. ประเพณแีละ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับ
กำรอนุรักษ์ 
 

แบบ ยท.02 
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ยุทธศำสตร ์

 

1.ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม 

 

 

2.ยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำด้ำนกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์และกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 

 

3.ยุทธศำสตร์   
กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ  ศำสนำ  
กีฬำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

 

4.ยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำด้ำนสังคม / 
คน / กำรเมืองกำร
บริหำรจดักำรทีด่ี และ 
กำรให้บริกำรสำธำรณะ 
แก่ประชำชน 
 

 

 

5.ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำนและด้ำน
กำรคมนำคม 
 

 

1.4 แนวทำง
ส่งเสริมและพัฒนำ 
ด้ำนปศุสัตว ์

4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพขององค์กร 
เพื่อกำรบริกำรทีด่ีและ
ทันสมัย 
 

4.3 แนวทำงกำรพัฒนำ 
ชุมชนดำ้นควำมสงบ 
เรียบร้อยและควำม 
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.3 แนวทำงพัฒนำ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่
ครบวงจรทั้งทำง
ศิลปวัฒนธรรมและ
โบรำณสถำน
ประวัติศำสตร ์

5.3 แนวทำงกำร 
ขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำ  ประปำ  
โทรศัพท์สำธำรณะ 

1.3 แนวทำงพัฒนำ
และส่งเสรมิอำชีพ 
ให้แก่ประชำชน 

3.2 แนวทำงส่งเสรมิ 
กำรศำสนำ กีฬำ  
กำรท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5.2 แนวทำง
พัฒนำระบบ
จรำจร 
 

4.2 แนวทำงกำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวติทีด่ี  
เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและส่งเสรมิ
กำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

5.1 แนวทำง
ก่อสร้ำง/
ปรับปรุง
บ ำรุงรักษำ
ถนน  สะพำน   
ทำงเทำ้ ท่อ
ระบำยน้ ำ 
 

2.2 แนวทำงบ ำบดั
และกำรก ำจดั 
ขยะมูลฝอย 

1.2 แนวทำงส่งเสรมิ
กำรเกษตรแบบไร่นำ
สวนผสม เกษตร
ปลอดภยั และ
เกษตรอินทรีย ์

 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ 

 

1.1 แนวทำง
พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
และสำธำรณปูกำร
เข้ำสู่พื้นที่แปลง
เกษตร 

2.1 แนวทำงสร้ำง
จิตส ำนึกและตระหนัก 
ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 แนวทำงส่งเสรมิ
และสนับสนุน
งบประมำณ 
เพื่อกำรพัฒนำทำง
กำรศึกษำทุกระดับ 
ในต ำบล 

4.1 แนวทำงมุ่งเน้น 
ปัจจัยพื้นฐำนให ้
ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กิจกำรที่หลำกหลำยมี
กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถใน 
ด้ำนกำรศึกษำและ 
กำรสำธำรณสขุมูลฐำน 
 

แบบ ยท.02 
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บทที่ 4 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรเกษตรอุตสำหกรรม 
 

  พันธกิจ  พัฒนา ปรับปรุง รักษาทางบก ทางน้ าและสาธารณูปการ 
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

  เป้ำประสงค์    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปการเพียงพอ 
  ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
          จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมทั่วถึงและได้มาตรฐาน, ประชาชนมีอาชีพรายได้เพียงพอ 
 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1   แนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเข้าสู่พ้ืนที่แปลงเกษตร 

จ านวนถนน, แหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

1.2   แนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

1.3   แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

จ านวนกลุ่มที่จัดตั้ง 

1.4   แนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จ านวนครั้งสนับสนุน 
  

   หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด และกองช่าง 

  ควำมเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
          :  ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขันได้ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาระบบ 
 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

:  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 

   พันธกิจ     ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้ำประสงค์     สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
          ครัวเรือนและประชาชนในชุมชนไม่ถูกรบกวนจากมลภาวะ 
 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1   แนวทางสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ครัวเรือน/ชุมชนที่มีส่วนร่วม 

2.2   แนวทางบ าบัดและการก าจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือน/ชุมชนที่มีส่วนร่วม 
  

    หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด/กองช่าง 
   ควำมเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคน  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องการ 
และบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ กีฬำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

  พันธกิจ ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์         ประชาชนได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ได้รับการอนุรักษ์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 

          ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกร่วมกิจกรรม และเยา วชนมี
พัฒนาการทางกีฬาและร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ
จารีตประเพณีท้องถิ่นและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1   แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาทางการศึกษาทุกระดับในต าบล 

จ านวนครั้งที่สนับสนุน 

3.2   แนวทางส่งเสริมการศาสนา กีฬา การท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวนครั้งของกิจกรรม 

3.3   แนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร
ทั้งทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ 

จ านวนแหล่งที่ปรับปรุง 

  
   หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด 
   ควำมเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนสังคม / คน / กำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

                               และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน 
 

  พันธกิจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน, พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการ  
บริหารจัดการ, ให้การป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

  เป้ำประสงค์      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี, ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเพ่ิมข้ึน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
          ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี, ประชาชนมีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่นและได้รับ 

บริการที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1   แนวทางมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐานให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจการที่หลากหลาย มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
มูลฐาน 

จ านวนครั้งที่สนับสนุน/จ านวนผู้รับบริการ 

4.2   แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.3   แนวทางการพัฒนาชุมชนด้านความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.4   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือ
การบริการที่ดีและทันสมัย 

จ านวนครั้งของกิจกรรม 

 
  หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด 
       ควำมเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

       : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมือง      
การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและด้ำนกำรคมนำคม 
 

  พันธกิจ  พัฒนา ปรับปรุง รักษาทางบก ทางน้ าและสาธารณูปการ 
  เป้ำประสงค์          การคมนาคมมีความรวดเร็ว สาธารณูปการเพียงพอ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
          จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม
ทั่วถึงและได้มาตรฐาน และประชาชนมีอาชีพรายได้เพียงพอ 
 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1   แนวทางก่อสร้าง/ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

จ านวนถนน, สะพาน, ทางเท้า, ท่อระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน  

5.2   แนวทางพัฒนาระบบจราจร จ านวนป้ายที่ติดตั้ง 
5.3   แนวทางการขยายเขตระบบไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์สาธารณะ     

ระยะทางขยายเขต 

  
   หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด 
   ควำมเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
 อปท.          

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
เข้าสู่พื้นที่แปลง
เกษตร 

จ านวนถนน
, แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 1.โครงการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่
พื้นที่แปลง
เกษตร 
2.  โครงการ
ขุดลอก ฝาย
แม้ว ฝายกึ่ง
ถาวร อ่างเก็บ
น้ า   คลองส่ง
น้ า  – สูบน้ า  
ขุดเจาะบ่อ
บาดาล  และ
เขื่อนกั้นตลิ่ง
น้ าเลย 
 

กองช่าง กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     ส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ไร่นาสวนผสม 
เกษตร
ปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย ์

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

 1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช่
สารอินทรีย ์
2. โครงการ
ฝึกอบรมกรีด
ยางพารา 
พอเพียง 
3. โครงการ
ส่งเสริมการ
พืชสวนครัว
ปลอดสารพิษ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. โครงการ
อบรมการท า
ยางแผ่น
คุณภาพ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
 อปท.          

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     ส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ไร่นาสวนผสม 
เกษตร
ปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย ์

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

 5. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ข้าวโพด   
6. โครงการใช้
ปุ๋ยในนาข้าว 
7. โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
พืชบ ารุงดิน 
8. โครงการผลิต
และใช้สาร
ธรรมชาติในการ
ป้องกันศัตรูพืช 
9. โครงการ
ส่งเสริม 
การปลูกหญา้
แฝก 
10.โครงการปุ๋ย
ชีวภาพ 

ส านักปลัด กองคลัง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563    หน้า 34 
 

 
 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท.          

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

จ านวนกลุ่มที่
จัดตั้ง 

 1.โครงการ
ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ
ต้นยา
สมุนไพร
ฤทธิ์เย็น
ของกลุ่ม
แม่บ้าน
บ้านโนน
สว่าง 
2. โครงการ
ส่งเสริม
อาชีพกลุ่ม
เพาะเห็ด
ต่างๆ 
3. โครงการ
ส่งเสริม
กลุ่มเย็บผ้า 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

จ านวนกลุ่ม
ที่จัดตั้ง 

 4.  โครงการ
ฝึกอบรมอาชพีกลุ่ม
ทอผ้ามัดหมี่กี่
พื้นบ้านให้แก่
ประชาชน 
5.  ส่งเสริม
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
6.โครงการสร้างกลุ่ม
อาชีพ เย็บ ปกั ถกั 
ร้อย  
7.โครงการสร้างกลุ่ม
อาชีพน้ ากลั่น
สมุนไพร  
วัดบ้านโนนสว่าง   
บ้านโนนสวา่ง  
 หมู่ที่  3 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท.          

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

-การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

-พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
-ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

-การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
-ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

จ านวนกลุ่มที่
จัดตั้ง 

 8.โครงการ
กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อ
การผลิต 
9.โครงการ
กลุ่มอาชีพ 
จักรเย็บผ้า 
อุตสาหกรรม  
10.โครงการ
แม่บ้าน
เกษตรกร 
11.โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกถั่ว
เหลือง 
12.โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดไร่นาสวน
ผสม 

ส านักปลัด กองคลัง 

 

แบบ ยท.04 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

จ านวนกลุ่มที่
จัดตั้ง 

 13.โครงการ
พัฒนากลุ่ม 
วิสาหกจิชุมชน 
14.โครงการ
ปลูกผักสวน
ครัวเพื่อการ 
ยังชีพ 
15.โครงการ
กองทุนเมล็ด
พันธุ ์
16.โครงการ
พัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
- ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

จ านวน
กลุ่มที่
จัดตั้ง 

 17.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
18.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
ข้าวชุมชน 
19.โครงการ
ส่งเสริมการฝึก
อาชีพ
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
20.โครงการ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพจกัรสาน 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

- พัฒนาท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อให้
แข่งขันได้ 
 

 
 

- การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ 
และรายได ้
 
 
     
 

 

ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

- พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ 
สาธารณูปการ 
- ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
-ประชาชนมี
อาชีพ และ
รายได้เพียงพอ 

 

     ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านปศุ
สัตว์ 

จ านวนครั้ง
สนับสนุน 

 1.ส่งเสริม
การเลี้ยงโค
เนื้อ  และ
สุกร  
2.ส่งเสริม
การเลี้ยง
สัตว์ปีก  
(เป็ด ไก่) 
3. การเลี้ยง
ปลาและ
กบใน
กระชัง 

 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยง 
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  
สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  
และความมั่นคง
เพื่อสังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
ป้องการและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย และการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 
      

 

ด้านการฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

ก าจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ า
เสีย ส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษ ประชาชนมี
ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     สร้างจิตส านึก
และตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ครัวเรือน/
ชุมชนที่มี
ส่วนร่วม 

 1.โครงการก าจัดวัชพืช
ห้วยเชียงควร  
2.โครงการส่งเสริม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.โครงการฟื้นฟูสภาพ
ป่าเส่ือมโทรมปลูกพืช
บ ารุงดิน 
4.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบห้วยเชีย
ควร 
5.โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ ฝายห้วยไร่ 
6.โครงการการพัฒนา
สวนสุขภาพประจ า
ต าบล 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
ป้องการและ
บรรเทา 
สาธารณภยั และ
การจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 
      

 

ด้านการฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

ก าจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ า
เสีย ส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษ ประชาชนมี
ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     บ าบัดและการ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

ครัวเรือน/
ชุมชนที่มี
ส่วนร่วม 

 1.จัดซื้อถัง
ขยะ 
2.โครงการ
อบรมการ
จ ากัดขยะมูล
ฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน  
3โครงการ
ชุมชนต้นแบบ
ปลอด 
ขยะมูลฝอย 
4.โครงการ
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
 
      

 

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา กีฬา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้น ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

     ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อการพัฒนา
ทางการศึกษา
ทุกระดับใน
ต าบล 
 

จ านวนครั้ง
ที่สนับสนุน 

 1.สนับสนุน
จัดซื้อวัสดุ  
ครุภัณฑ์  สื่อ
การเรียนการ
สอนให้กับ  
โรงเรียนทุก
แห่งในต าบล 
2.สนับสนุน
งบประมาณ
อาหาร
กลางวันให้กับ
นักเรียน 
3.สนับสนุน
งบประมาณ
อาหารเสริม 
(นม) ให้
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
 
      

 

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา กีฬา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้น ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

     ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อการพัฒนา
ทางการศึกษา
ทุกระดับใน
ต าบล 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

 4.สนับสนุน
งบประมาณ
อาหารเสริม 
(นม) ให้
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต
เทศบาล 
5.สนับสนุน
งบประมาณ
จัดหายา
เม็ด
ฟลูออไรด์ 
ส าหรับเด็ก
ก่อนวยั
เรียน 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
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6
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6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
 
      

 

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา กีฬาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้น ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

     ส่งเสริมการ
ศาสนา  กีฬา  
การท่องเท่ียว
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

1.จัดกิจกรรมการ
แข่งขันต้านยาเสพ
ติดกีฬาระดับ
หมู่บ้าน ต าบล 
และอ าเภอ 
2.ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน 
3.จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บา้น 
4.จัดกิจกรรมทาง  
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาประเพณี
และวันส าคัญต่างๆ
เช่น  วันสงกรานต์  
วันลอยกระทง 
ฯลฯ 

 ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ 
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
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6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
 
      

 

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา กีฬา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้น ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์
 

     ส่งเสริมการ
ศาสนา  กีฬา  
การท่องเท่ียว
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

5.โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและกิจกรรมการ
ปกป้องกันสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
6.โครงการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
7.โครงการลานธรรม 
ลานวิถีไทย 
8.โครงการอบรม
จริยธรรมแนวทาง
วิถีพุทธ เยาวชน 
ต าบลศรีสงคราม  
9. โครงการสถานที่
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บา้น 

 ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
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6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
 
      

 

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา กีฬา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ ์
 

     พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ที่ครบวงจรทั้ง
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
และ
โบราณสถาน  
ประวัติศาสตร์
ทางธรรมชาติ 
 

จ านวน
แหล่งที่
ปรับปรุง 

 1.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถ้ าผาหมาก
ฮ่อ  เพื่อพัฒนา
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พิพิธภัณฑ์
หลวงปู่ศรีจันทร์  
วัดบ้านโนนสว่าง 
3.จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
4.จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ
เกี่ยวกบัแหล่ง
ท่องเที่ยว 
5.ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ าซ ารั้ว 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด,ี 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย ์
 

     พัฒนา มุ่งเน้น
ปัจจัยพื้นฐาน 
การให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจการที่
หลากหลาย มี
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในด้าน
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

จ านวน
ถนน, 
แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 1.โครงการ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
และ
โรคติดต่อใน
ชุมชน 
2.จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย ์ 
เช่น น้ ายา
พ่นหมอก
ควันก าจัด
ยุงลาย  
และวัคซีน
ต่างๆและ
อุปกรณ์
ทางด้าน
การแพทย ์

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด,ี 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย ์
 

     พัฒนา มุ่งเน้น
ปัจจัยพื้นฐาน 
การให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจการที่
หลากหลาย มี
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในด้าน
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

จ านวน
ถนน, 
แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 5.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 
ไข้หวัดนก 
6.โครงการ
ป้องกันและ 
ควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่  
2009 
7.โครงการ
ป้องกันและ 
ควบคุม 
โรคเอดส์และ
กามโรค 
8. โครงการ
สนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข 
มูลฐาน 

ส านักปลัด กองคลัง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563    หน้า 49 
 

 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     พัฒนา มุ่งเน้น
ปัจจัยพื้นฐาน 
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมใน
กิจการที่
หลากหลาย มี
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
ด้านการศึกษา
และการ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

จ านวน
ถนน, 
แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 9.โครงการ
ป้องกัน
โรคติดต่อ
ทางเดินอาหาร 
10. โครงการ
ป้องกัน 
โรคเลปโต 
สไปโรซีส 
11. โครงการ
ป้องกัน
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
12.โครงการ
พัฒนา
เครือข่ายสายใย
รัก 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563    หน้า 50 
 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 
 
      

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด,ี 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย ์
 

     พัฒนา มุ่งเน้น
ปัจจัยพื้นฐาน 
การให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจการที่
หลากหลาย มี
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในด้าน
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

จ านวน
ถนน, 
แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 16.โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
คุณภาพการ
ดูแล ป้องกันโรค
ไตเรื้อรังใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิต
สูง 
17.โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ
ประชาชน 
“ชุมชนลดเลี่ยง 
สุขภาพดวีีถี
ไทย” 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 
 
      

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดีและการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด,ี 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย ์
 

     พัฒนา มุ่งเน้น
ปัจจัยพื้นฐาน 
การให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจการที่
หลากหลาย มี
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในด้าน
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

จ านวนถนน, 
แหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น 

 18.โครงการ
ควบคุม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การขาดสาร
ไอโอดีน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 1.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
กลุ่มสตรีต าบล
ศรีสงคราม 
2.โครงการวัน
สตรีสากลต าบล
ศรีสงคราม 
3.โครงการ
ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ และ 
ผู้ยากจน 
เทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 5.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชน
ระดับต าบล 
6.โครงการ
ส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 
เทศบาลต าบลศรี
สงคราม 
7.โครงการวันคน
พิการสากล
ต าบลศรีสงคราม  
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 8.โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวผู้
ติดเชื้อ HIV หรือ
โรคเอดส ์
9.โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและให้
ความรู้เรื่องสิทธิ 
คนพิการ 
10.  โครงการ
พัฒนาอาชีพเพิ่ม
ศักยภาพคน
พิการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 11.โครงการ
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ  
12.โครงการ
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
13.โครงการ
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
14.โครงการ
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กบั
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้
ในต าบลศรี
สงคราม 

ส านักปลัด กองคลัง 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม    

ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 
 
      

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
,ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 15.โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 
ศรีสงคราม 
16โครงการดูแล
ห่วงใย 
 ใส่ใจสุขภาพ 
ผู้สูงอาย ุ
ในต าบลศรี
สงคราม 
17โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้สูงอายุต าบลศรี
สงคราม 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 18.โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
การติดเชื้อ 
HIV หรือโรค
เอดส ์
19.  โครงการ
จัดงานเชื่อม
ความสามัคคี
ประเพณีฤดู
หนาววังสะพุง  
20.  ก่อสร้าง
บ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท
องค์ราชัน 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

/แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 
 
      

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้านการเมือง
การบริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแลความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด,ี 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 21. โครงการ
เก้าอี้และ
เต้นท์   
22. โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์
ปูกระเบื้อง  

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     พัฒนาชุมชน
ด้านความ
สงบเรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 1.โครงการจัด
ฝึกอบรม   
อปพร. 
2.โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันไฟป่า 
3.โครงการ
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่
ดีและ
ทันสมัย 
 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

  1.โครงการจัด
อบรมพัฒนา
บุคลากร  
พนักงานส่วน
ต าบล  สมาชกิ
สภา และผู้น า
ชุมชน 
2.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
เพื่อบูรณาการ
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ.2561 - 
2563) 
3.ก่อสร้างเมรุ
เผาศพ และ
ศาลา
อเนกประสงค์ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่
ดีและทันสมัย 
 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

 4.โครงการ
จัดท าผังเมือง 
เทศบาลต าบล
ศรีสงคราม  
5.โครงการ
จัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
6.โครงการ 
ทต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 
7. จัดซื้อผ้าห่ม
กันหนาว/เส้ือ
กันหนาว 

ส านักปลัด กองคลัง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 
 
      

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่
ดีและทันสมัย 
 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

 8.โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เสียง 
ตามสาย/เสียง
ไร้สายในเขต
เทศบาล 
ต าบลศรี
สงคราม     
9.โครงการ
อุดหนุน
หน่วยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนต่างๆ 
10.โครงการ
หมู่บ้านสะอาด
ดีเด่น 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาคน  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และ
ความมั่นคงเพื่อ
สังคมสงบสุข
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
- พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และ
การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 
       

 

พัฒนาด้าน
สังคม/คน/
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน, 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมืองการ
บริหารจัด 
การ, ให้การ
ป้องกันดูแล
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
, ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น
,ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
 

     ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่
ดีและ
ทันสมัย 
 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

 11.โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ศาลา
อเนกประสงค์
ปูกระเบื้อง 
พร้อมห้องน้ า 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

พัฒนา ปรับปรุง 
รักษาทางบก 
ทางน้ าและ
สาธารณูปการ 
 

การคมนาคมมี
ความรวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
 

     ก่อสร้าง/
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา
ถนน  
สะพาน   
ทางเท้า   
ท่อระบายน้ า 
 

จ านวน 
ถนน, 
สะพาน,  
ทางเท้า,  
ท่อระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

 1.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
ภายในหมูบ่้าน 
2.โครงการก่อสร้าง
สะพานแขวนข้าม
แม่น้ าเลย 
3.โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซม และ
ปรับปรุง  ราง
ระบายน้ า วางท่อ
ระบายน้ า  ประตู
ระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน 
 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 

เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ
สาธารณูปการ 
 

การคมนาคมมี
ความรวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
 

     พัฒนาระบบ
จราจร 
 

จ านวนปา้ย
ที่ติดต้ัง 

 1.โครงการ
ติดต้ังป้ายซอย
ต่าง ๆ  ภายใน
หมู่บ้าน 
2.โครงการป้าย
เตือนสัญญาณ
จราจร 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์
เทศบำล 

ต ำบลศรีสงครำม 

เป้ำหมำยจำก/
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำร 
พัฒนำ 

ตัวชี้วดัระดบั 
เป้ำประสงค์/
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ ์
/แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหน้ำ
ของ 

เป้ำหมำย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

พัฒนา 
ปรับปรุง รักษา
ทางบก ทางน้ า
และ
สาธารณูปการ 
 

การคมนาคมมี
ความรวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
 

     ขยายเขต
ระบบไฟฟ้า  
ประปา  
โทรศัพท์
สาธารณะ 
 

ระยะทาง
ขยายเขต 

 1.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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บทที ่5 
กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่
การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

แนวทำงและวิธีกำรขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และแผนสำมปี 
กำรติดตำม (Evaluation) 
การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใด

แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

กำรประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators) เพ่ือ

ใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่
ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 

การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1.เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาท ิความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณ
ภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัด

ความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรม
พ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ 
(Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้าน
งบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
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(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะ
ครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือ
ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานทรัพยากรที่ใช้

นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจากจะเป็น
ตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนิน
โครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรม
อาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี 
จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อ
การลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3.เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการ

ด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อ

ประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย  อาทิ 
การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  และโครงการจะ
ปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่ระดับและ
กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึง
พอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ  ระดับความพึงพอใจใน
มาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้าน
หนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของ
โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
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เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็น
ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended 
impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ  คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัด
จากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐาน
การด ารงชีพ 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และ
มาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่
รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎ
จราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5.เกณฑ์ควำมสอดคล้อง (Relevance)  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือ

สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้อง
ตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่ เป็นจริงได้หรือไม่ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับการแก้ไข
แล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนิน
โครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการ
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้
ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6.เกณฑ์ควำมย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถ

ด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ 
ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุน
ด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหาร
โครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่
เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง โอกาสและ
ช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ 
การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลใน
แนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ 

7.เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม  ความเสมอภาค 
ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ 
ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน ้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและ
ผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มี
ความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการ
เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม ่โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการใน
ปัจจุบัน 

8.เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการ โดย

เป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจาก
ผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนา
ของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการ
สร้างเข่ือน 
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 (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและส่งผลกระทบ
ดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้าง แบบแผน
และวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิมเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการสามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็น
ตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ข้อ 28 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีท้ังนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควรข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ

ด าเนินการซึ่งได้จากการตดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม่   

 
 
 

 

แบบท่ี 1 แบบก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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