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สวนที่ 1
บทนํา

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ภายใตยุทธศาสตร
โดยแตยุทธศาสตรการพัฒนา จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ
เพื่อให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชน
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

(1) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนเอกสารที่แสดงแนว
ทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ

(2) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณรายจายประจําป
1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป

(1) เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
และวิสัยทัศนในที่สุด

(2) เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเปน
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
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ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความ

เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงาน ตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปน
อุปสรรคตอกัน ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบลทั่วไป
(1) ประวัติเทศบาลตําบลเมืองศรีไค

ตําบลเมืองศรีไค จัดต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2432 มีประวัติความเปนมาโดยสังเขปดังนี้ตามตํานานเลา
ขานซึ่งมาจากคําบอกเลาของคนเฒาคนแก วา “ศรีไค” เปนชื่อหมูบานที่เกาแกหมูบานหนึ่ง คร้ังแรกมีชาวบาน
ไดอพยพมาจากบานหัวเรือ ตําบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่อพยพ คือการแสวงหาที่ต้ังถิ่นฐานใหม
เนื่องจากบานหัวเรือไมมีแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร ทําใหการปลูกขาวไมไดผล ในการอพยพไดขามแมน้ํามูล
โดยอาศัยเรือมายังฝง วารินชําราบ คร้ังแรกมาต้ังถิ่นที่บานหนองกินเพล ตอมาไดอพยพมาที่บานเกาะนอย
ตําบลธาตุ และไดมีชาวบานกลุมหนึ่งไดอพยพอีกคร้ังมาต้ังถิ่นฐานอยูใกลกับลําหวยตองแวด ซึ่งเปนลําหวยที่
อยูในบริเวณของหมูบานศรีไคออก ณ ปจจุบัน

ตามตํานานเลาขาน ไดกลาวเพิ่มเติมวา บานศรีไค นับอายุไดประมาณ 182 ป กอนหนานี้
ประมาณ พ.ศ. 2365 ชาวบานกลุมแรกซึ่งไมไดระบุจํานวนวามีกี่คนและชื่ออะไรบาง ไดอพยพมาต้ังถิ่นฐาน
บริเวณหวยตองแวด เพราะไดเห็นความอุดมสมบูรณของลําน้ําหวยตองแวด ในระยะแรกของการอพยพมาต้ัง
บานเรือน มีไมถึง 10 ครอบครัว สถานที่ปลูกเรือนหลังแรกอยูบริเวณคุมบานนอก ซึ่งก็คือ ที่ต้ังหมูบานศรีไค
ออกในปจจุบัน เรือนหลังแรก เปนแบบมุงหญา อยูแบบเรียบงาย

สําหรับชื่อหมูบาน “ศรีไค” กลาวกันวาในคร้ังแรกที่มีชาวบานอพยพมาต้ังถิ่นฐาน ยังไมมีชื่อ
หมูบาน ตอมานายโมและนางหมั่น ซึ่งนาจะเปนครอบครัวคูสามีภรรยาในยุคแรกของการต้ังหมูบานไดต้ังชื่อ
บริเวณที่การต้ังบานเรือนวา “บานสิงไค” คําวา “สิงไค” เปนชื่อเรียกตามภาษาทองถิ่นอีสาน ในภาษาไทยภาค
กลางก็คือ “ตนตระไคร” ซึ่งเปนพืชสวนครัวชนิดหนึ่ง ที่ต้ังชื่อวา “บานสิงไค” ก็เพราะเหตุวาเปนบริเวณที่
ปลูกตระไคร ขึ้นไดงอกงามดีมาก และมีการปลูกจํานวนมาก ตอมาในประมาณป พ.ศ. 2463 พระอาจารย
สุธีร คันธโชติ เจาอาวาดวัดศรีไควราวาส ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “บานศรีไค” ซึ่งหมายถึงความเปนศิริมงคล
ขึ้นอยูกับตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ป 2532 ไดแยกตําบลคูเมือง ออกเปน 2 ตําบล คือ ตําบลคูเมืองและตําบลเมืองศรีไค โดยมีนาย
กําจัด ไชยกุล เปนกํานันตําบลเมืองศรีไคคนแรก คนที่สอง คือ นายบรรจง ศรีทาพักตร คนที่ 3 คือนายธงชัย
จันทุมา คนที่ 4 คือ นายวิลัย  วงมาเกษ ปจจุบัน คือ นายสมใจ  สุวรรณติ
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เทศบาลตําบลเมืองศรีไคไดประกาศจัดต้ังและยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจาก
องคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
และที่  แกไขเพิ่มเติม    ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
(2) ท่ีตั้งเทศบาลตําบลเมืองศรีไค

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ต้ังอยู - หมูที่ 3 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ หางจากอําเภอ
วารินชําราบประมาณ 11.5 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 13 กิโลเมตร

ทิศเหนือ มีเสนทางคมนาคมทางหลวงแผนดินขนาด 2 ชองทางจราจร เชื่อมตอกับตําบลธาตุ
และเปนเสนทางเดินทางเขาสูอําเภอวารินชําราบ  และอําเภอเมืองอุบลราชธานี

ทิศใต มีเสนทางคมนาคมทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 เชื่อมตอตําบลสระสมิงกับ
เทศบาลตําบลนาสวง เดินทางไปยังอําเภอเดชอุดม เขาสูกรุงเทพมหานครตามลําดับ

ทิศตะวันออก มีเสนทางคมนาคมถนนคอนกรีตขนาด 2 ชอง เชื่อมตอกับตําบลโพธิ์ใหญ
ทิศตะวันตก มีเสนทางคมนาคมถนนลาดยางขนาด 2 ชอง เชื่อมตอกับตําบลคูเมือง

(3) อาณาเขต
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2532 และนําประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลมที่ 106 ตอนที่ 194 หนา 8375-8377 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ไดกําหนดอาณาเขตตําบลเมืองศรีไค ไว
ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
แนวเขตติดตอกับตําบลธาตุ เร่ิมตนจากจุดตัดถนนบานคอ หมูที่ 1 ตําบลเมืองศรีไค – บานเกา

นอย หมู 3 ตําบลธาตุ กับกําแพงวัดปาอรัญวาสี ตรงหลักไมแกนที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 หางจากกําแพง
วัดทางทิศใต 0.50 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ผานไปตามแนวเขตที่ทําเลสาธารณะของหมูบาน(ที่ต้ัง
สํานักงาน เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ปจจุบัน)ดานทิศเหนือตัดถนนสายวาริน-เดชอุดม ตามหลักกิโลเมตรที่ 10
เปนแนวเสนตรงไปจดแนวเขตบานแมด หมูที่ 5 ตําบลเมืองศรีไค สิ้นสุดที่รองน้ํารองแสงตรงหลักไมแกนที่ 2
หางจากคูทํานบไปทางทิศใต 2 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 924716 รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

ทิศใต ติดตอกับตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ เขตเทศบาลตําบล
นาสวง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

แนวเขตติดตอกับตําบลสระสมิง เร่ิมตนจากหลักไมแกนที่ 3 เลียบลําหวยขาวสารทางทิศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด วีบี 982635 ถึงกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงกลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6
กิโลเมตร และจากกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจาก
กึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนถึงสะพานรองนานน้ําตรงหลัก
กิโลเมตรที่ 17.8 ไปทางทิศตะวันตก ผานที่นาของนายรอด แกนกอ ไปจดถนนบานตองผอง หมูที่ 5-เดชอุดม
เปนจุดสิ้นสุดตรงหลักไมแกนที่ 4 หางจากตนชาติไปทางทิศใต 2 เมตร ในที่นาของนายสุนทร เนตรสาร
บริเวณพิกัด วีบี 922623 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 9.50 กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้
แนวเขตติดตอกับตําบลโพธิ์ใหญ เร่ิมตนจากหลักไมแกนที่ 2 บริเวณพิกัด วีบี 924716 ที่บาน

แมด หมูที่ 5 ตําบลเมืองศรีไค ไปทางทิศใต ผานถนนบานศรีไค-โพธิ์ใหญ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1.5 ผานที่นา
ของนายลา กุจะพันธ และนางหนู ภูโท ผานหอยตองแวด และผานที่นาของนายรอด ปุยฝาย เลียบหนอง
สาธารณะทางทิศตะวันออกถึงลําหวยซัน แลวเลียบลําหวยซันทางทิศใต ไปจดลําหวยขาวสารแลวเลียบลํา
หวยขาสารทางทิศตะวันตก สิ้นสุดจดตัดระหวางถนนบานมดงาม-เดชอุดมกับลําหวยขาวสาร ตรงหลักไม
แกนที่ 3 หางจากถนนไปทางทิศใต 4 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 982635 รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ แนวเขติดตอ
กับตําบลคูเมือง เร่ิมตนจากหลักไมแกนที่ 4 บริเวณพิกัด วีบี 911532 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานที่นา
ของนายพูนกําลังดี ทางทิศตะวันออกของถนนสายหนองผือ-คูเมือง จดรองน้ําโคกเสาเลา ทางทิศใตของบาน
คอ หมูที่ 1 ตําบลเมืองศรีไค ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลียบรองน้ําเสาเลาทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือจด
หลักไมแกนที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร จํานวน
หมูบาน 11 หมู ไดแก บานคอ บานแขม บานศรีไคตก บานศรีไคออก บานแมด บานมดงามเหนือ
บานโนนงาม บานอุดมชาติ บานมดงามใต บานดอนบาก บานโคกเจริญ
(4) เนื้อท่ี
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีเนื้อที่โดยประมาณ 47.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,950 ไร

หมูที่ 1 บานคอ พื้นที่ 2,225 ไร คิดเปน 9.38 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 2 บานแขม พื้นที่ 2,855 ไร คิดเปน 12.03 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 3 บานศรีไคตก พื้นที่ 2,205 ไร คิดเปน 9.29 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 4 บานศรีไคออก พื้นที่ 2,370 ไร คิดเปน 9.99 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 5 บานแมด พื้นที่ 3,647 ไร คิดเปน 15.37 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 6 บานมดงามเหนือ พื้นที่ 1,082 ไร คิดเปน 4.56 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 7 บานโนนงาม พื้นที่ 1,595 ไร คิดเปน 6.72 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 8 บานอุดมชาติ พื้นที่ 2,110 ไร คิดเปน 8.89 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 9 บานมดงามใต พื้นที่ 2,621 ไร คิดเปน 11.05 % ของพื้นที่ทั้งหมด
หมูที่ 10บานดอกบาก พื้นที่ 1,678 ไร คิดเปน 7.07 % ของพื้นที่ทั้งหมด

หมูที่ 11บานโคกเจริญ พื้นที่ 1,338 ไร คิดเปน 5.63 % ของพื้นที่ทั้งหมด
แบงตามพื้นที่การใชประโยชน

1. พื้นที่สาธารณประโยชน 11,508 ไร คือเปนรอยละ 38.42 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. พื้นที่ทําการเกษตร 17,447 ไร คือเปนรอยละ 74 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. พื้นที่อยูอาศัย 995 ไร คือเปนรอยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
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(5) ภูมิประเทศ
(1) ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ความสูงเหนือ ระดับน้ําทะเล

ประมาณ 120 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม แบงออกได 3 ลักษณะ
- พื้นที่ราบลุมริมลําหวย ไดแก หวยตองแวด ประกอบดวย หมูบานศรีไคตก บานศรีไคออก

บานแขม บานแมดเปนบางสวน ลําหวยขาวสาร บานอุดมชาติ หมูบานนี้เปนที่ราบลุมมากจึงทําใหเกิดน้ํา
ทวมเปนประจํา

- พื้นที่ราบลุม อยูตอนกลางของตําบล ไดแก บานแขม บานศรีไคตก บานคอ บานดอนบาก
บานแมด

- พื้นที่ดอน อยูทางทิศใตและทิศตะวันออกของตําบล ไดแก บานมดงามเหนือ บานมดงาม
ใต บานโนนงาม

ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณของดินตํ่าขาดแคลนน้ํา และ
ในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินงายตอการชะลางพังทะลายสูญเสียหนาดิน

(2) ลักษณะการต้ังบานเรือน ชุมชนตําบลเมืองศรีไคมีการต้ังบานเรือน ดังนี้
ต้ังบานเรือนเปนกลุม เปนกระจุกอยูตามบาน หมูบานตาง ๆ รวมกันเปนกลุมใหญ เปนสวนมาก

(รวมกันเปนชุมชนใหญ หรือกระจายเปนหยอม)
(6) สภาพภูมิอากาศ

(1) ฤดูกาล เทศบาลตําบลเมืองศรีไค แยกเปน 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูรอน ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือน กุมภาพันธ ถึง เดือน เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย

35 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม

อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส
(7) ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 7,443 คน  แยกเปนชาย 3,419 คน  หญิง 4,024 คน จําวนครัวเรือน 2,815 ครัวเรือน
( ขอมูลจาก  สํานักบริหารการทะเบียน  ฝายทะเบียนราษฎรฯ ณ เดือนพฤษภาคม 2554 )
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ชื่อหมูบาน หมูที่ จํานวนประชากร รวม ครัวเรือน
(หลังคาเรือน)ชาย (คน) หญิง (คน)

บานคอ 1 238 244 482 142
บานแขม 2 164 177 341 184
บานศรีไคตก 3 384 566 950 612
บานศรีไคออก 4 844 1,272 2,116 735
บานแมด 5 435 462 897 427
บานมดงามเหนือ 6 343 326 669 164
บานโนนงาม 7 369 341 710 203
บานอุดมชาติ 8 198 204 402 107
บานมดงามใต 9 212 197 409 96
บานดอนบาก 10 134 138 272 94
บานโคกเจริญ 11 98 97 195 51

รวม 11 3,419 4,024 7,443 2,815
(8) สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
- อาชีพทางการเกษตร รอยละ 70
- อาชีพรับจางทั่วไปและคาขาย รอยละ 20
- อาชีพรับราชการ รอยละ 5
- อ่ืน ๆ รอยละ 5
หนวยธุรกิจในเขต เทศบาลตําบล

- หอพัก / บานเชา / หองเชา จํานวน 160 ราย
- โรงสีขาว จํานวน 8 ราย
- รานซอมจักรยานยนต จํานวน 7 ราย
- รานคา จํานวน 51 ราย
- รานเสริมสวย – แตงผม จํานวน 9 ราย
- รานอาหาร จํานวน 25 ราย
- รานเชาหนังสือ จํานวน 1 ราย
- รานคอมพิวเตอร/เกมส จํานวน 3 ราย
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- รานถายเอกสาร จํานวน 4 ราย
- ปมน้ํามัน จํานวน 7 ราย
- เลี้ยงและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 5 ราย
- รานถายรูป จํานวน 3 ราย
- รานคาราโอเกะ จํานวน 1 ราย
- จําหนวยน้ําอัดลม จํานวน 2 ราย
- ธนาคาร จํานวน 3 ราย
- รานซักรีด จํานวน 2 ราย
- ซอมและจําหนายโทรศัพท จํานวน 3 ราย
- รานกาแฟ จํานวน 3 ราย
- รานขายยา จํานวน 3 ราย
- ราน VCD จํานวน 1 ราย

(9) การศึกษา
ประชากรมีระดับการศึกษาดังนี้
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จํานวนรอยละ 68 ของประชากร
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จํานวนรอยละ 21 ของประชากร
- ระดับอุดมศึกษา จํานวนรอยละ 11 ของประชากร

การศึกษาประชากรสวนใหญ จบการศึกษาภาคบังคับ ป.6 และประชากรตําบลเมืองศรีไค มีแนวโนมวาตอไป
การศึกษาจะดีขึ้น

(10) สถานศึกษา
- มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 2 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน 2 แหง
(11) ศาสนา
- ผูนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ รอยละ 100
- สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ 8 แหง
(12) การสาธารณสุข
- วิทยาลัยสาธารณะสุขสิรินธร 1 แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล/หมูบาน 1 แหง
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- สถานพยาบาลเอกชน 1 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน 4 แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
(13) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ 1 แหง
- แขวงการทางตําบลเมืองศรีไค 1 แหง
(14) ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ

ในตําบลเมืองศรีไคมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อคลาย
ๆ กับตําบลอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งถือวามีบุญประเพณีประจํา 12 เดือน คือ
- ขึ้นปใหญ - วันสงกรานต
- บุญเขาพรรษา - บุญออกพรรษา
- ทอดผาปา - ทอดกฐิน
- บุญบั้งไฟ - บุญขาวจ่ี
- บุญมหาชาติ - บุญสารทไทย
(15) ผูนําชุมชน

ผูนําชุมชนที่ประชาชนใหความเชื่อถือ เรียงตามลําดับ คือ
1. ผูนําทางศาสนา เจาอาวาสและพระสงฆ
2. ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก สภา เทศบาลตําบล
3. ผูนําทางการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ ครูใหญ
4. ผูนํากลุมตาง ๆ ประธานกลุมเกษตรกร ประธานกลุมแมบานเกษตรกร

(16) ภูมิปญญาชาวบาน
ภูมิปญญาชาวบาน ไดแก

- การทอผา
- การจักสาน
- การอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมอีสาน คือ เปาแคน กลองตุม บั้งไฟ
- การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะมวง กลวย ขาว

(17) การบริการพื้นฐาน
(17.1) การคมนาคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีถนนที่ใชในการสัญจรไปมาระหวางตําบลเมืองศรีไค

กับชุมชนตางๆ ดังนี้
- ถนน รพช. ลาดยาง ซึ่งเชื่อมระหวางหมูที่ 3 บานศรีไคตก ตําบลเมืองศรีไค และตําบลคู

เมือง



งานนโยบายและแผน

10

- ถนนภายในหมูบานและถนนที่ใชติดตอระหวางหมูบานตางๆ ในตําบลเมืองศรีไค
- ถนน คสล. ซึ่งเชื่อมระหวาง หมูที่ 3 บานศรีไคออก บานแมด และตําบลโพธิ์ใหญ
(17.2) การไฟฟา

จํานวนประชากรที่มีการใชไฟฟาทั้งสิ้น 11 หมูบาน  จํานวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น 2,208 ครัวเรือน
นั้นมีผูใชไฟฟา  ดังนี้

จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง จํานวน 11 หมูบาน
จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา จํานวน 1,240 ครัวเรือน
(17.3) แหลงน้ํา
แหลงน้ําตามธรรมชาติ

- ลําหวยตองแวดไหลผานทางทิศใต 1 สาย
- ลําหวยขาวสาร ลําหวยชันไหลผานทางทิศใต 2 แหง
- หนองน้ํา 3 แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- น้ําประปาหมูบาน (1,2,5,6,7,8,9,10,11) 11 แหง
- บอบาดาล 32 บอ
- ฝาย 2 แหง
- บอน้ําต้ืนประมาณ 300 แหง
- บอโยก 10 แหง
- สระน้ํา 2 แหง
(18) การเกษตร ปศุสัตว ประมง
(18.1) พื้นที่ทําการเกษตร มีเนื้อที่ทําการเกษตร 17,447 ไร แบงเปน
- พื้นที่ทํานา 14,210 ไร
- พื้นที่พืชสวน 3,121 ไร
- พื้นที่ปลูกผัก 116 ไร
(18.2) สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ขาว
- ขาวเจานาป พันธุที่นิยมปลูก ขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 70
- ขาวเหนียวนาป พันธุที่นิยมปลูก กข.6 รอยละ 28
- ขาวอ่ืน ๆ พันธุที่นิยมปลูก กข.15 รอยละ 2
พืชผัก
- พริก พันธุที่นิยมปลูก พันธุหัวเรือ
- ถั่วฝกยาว พันธุที่นิยมปลูก พันธุผสมเปด
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- ฟกทอง พันธุที่นิยมปลูก พันธุผสมเปด
- ขาวโพดรับประทานฝก พันธุที่นิยมปลูก พันธุขาวเหนียว
- มะเขือยาว พันธุที่นิยมปลูก พันธุผสมเปด
ไมผล

- มะมวง พันธุที่นิยมปลูก เขียวเสวย,น้ําดอกไม,แกว
- ขนุน พันธุที่นิยมปลูก จําปากรอบ
- มะกอก พันธุทั่วไป
พืชไร (ปลูกหลังการทํานา)

- ถั่วลิสง พันธุไทนาน 9
(18.3) สถานการณเพาะปลูกพืชโดยทั่วไป
- การเพาะปลูกพืชในฤดูฝน การปลูกขาวนาป โดยอาศัยน้ําฝน จํานวน 7,225 ไร
- การปลูกพืชฤดูแลง เนื่องจากตําบลเมืองศรีไค ไมอยูในเขตชลประทาน แตมีลําหวยขาวสารซึ่ง

มีปริมาณน้ํามาก เกษตรกรจะปลูกพืชฤดูแลง คือ ถั่วลิสง และเกษตรกรทั่วไป สวนมากจะปลูกพืชสวนครัว
เชน พริก มะเขือ ถั่วฝกยาว และขาวโพด

(18.4) สถานการณขาว
ตําบลเมืองศรีไคสวนใหญปลูกขาวนาดํา จะปลูกขาวเจา 70 % ขาวเหนียว 30% การ

ผลิตแบงออกได 3 ลักษณะ คือ
- ขาวนาป (นาดํา) มีพื้นที่ปลูก 9,947 ไร
- ขาวนาป (นาหวาน) มีพื้นที่ปลูก 3,352 ไร
- ขาวนาป (นาหยอด) มีพื้นที่ปลูก 711 ไร

เร่ิมทํานาหวานและนาหยอด ต้ังแตเดือนเมษายน สวนนาดําต้ังแตเดือนพฤษภาคมการใสปุย
เกษตรกรสวนมากใชปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใชปุยเกรด 16-16-8,  18-16-16, 15-15-15 และมีการใสปุยยูเรีย
46-0-0 และแอมโมเนียซัลเฟต 21-0-0 อัตราใสขึ้นอยูกับฐานะของเกษตรกรและจะใสประมาณ 10-15
กิโลกรัม/ไร

การปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรจะชวยเหลือตนเอง เมื่อเกิดศัตรูพืชระบาดศัตรูที่พบ คือ โรค
ไหม, เพลี้ยไฟ, หนอนกอ, หนอนกระทูกลา, ดวงกุหลาบ แตถาเกษตรกรพบวามีศัตรูพืชระบาดมาก จะมาขอ
คําแนะนําจากทางราชการและรับการสนับสนุนตอไป

ยาเคมี เกษตรกรนิยมใชยาปองกันกําจัดเชื้อราฟูราดา และสารเคมีกําจัดปูนาตลอดจนยาปราบ
ศัตรูพืช

การเก็บเกี่ยว เกษตรกรสวนใหญจะเก็บเกี่ยวระหวางเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม ของทุกป
ผลผลิตที่ไดเฉลี่ย 458 ก.ก./ไร

(18.5) สถานการณดานการตลาด
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ตําบลเมืองศรีไค เกษตรกรสวนใหญจะปลูกขาวเจาเพื่อการจําหนาย สวนขาวเหนียวจะเก็บไว
บริโภค ตลาดจําหนายขาว คือ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมีพอคาตางถิ่นมารับซื้อขาวตาม
หมูบาน

(18.6) การทําปศุสัตว
- โค จํานวน 182 ตัว จํานวน 43 ครัวเรือน
- กระบือ จํานวน 256 ตัว จํานวน 88 ครัวเรือน
- สุกร จํานวน 125 ตัว จํานวน 3 ครัวเรือน
- เปด,ไก จํานวน 10,228 ตัว จํานวน 27 ครัวเรือน

(18.7) การผลิตดานการประมงน้ําจืด
มีการเลี้ยงปลาในสระน้ําตามหัวไรปลายนา ขนาด 50 ตารางวา ถึง 1 ไร และมีการ

เลี้ยงปลาในนาขาว เลี้ยงไวบริโภคและจําหนายเปนปลากินพืชโดยใหอาหารเสริมบางเปนคร้ังคราวการใช
เทคโนโลยีการผลิต

(18.8) สถาบันเกษตรกรและกลุมกิจกรรมตาง ในหมูบานมีสถาบันเกษตรกร ดังนี้
1. กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน 1 กลุม มีสมาชิก 119 คน
2. กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 6 กลุม มีสมาชิก 150 คน
3. กลุมธรรมชาติ

- กลุมไรนาสวนผสม มีสมาชิก 43 คน
- กลุมศูนยขาวชุมชน มีสมาชิก 38 คน
- กลุมเลี้ยงโค มีสมาชิก 25 คน

4. กลุมสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรมีกระจายทุกหมูบาน
- กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตรมีกระจายทุกหมูบาน
- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีกระจายทุกหมูบาน
- กลุมกองทุนหมูบานทุกหมูบาน
(18.9) เทคโนโลยีในการเกษตร

เกษตรกรตําบลเมืองศรีไครูจักการใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมในการผลิตพืช ทําใหมี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมจากเจาหนาที่ขอมูลสารสื่อมวลชน ตาง ๆ และ
ประสบการณในการปฏิบัติของตัวเอง และมีเกษตรกรบางสวน พยายามหาวิธีการลดตนทุนการผลิตใหนอยลง
โดยการลดการใชสารเคมีหันมาใชสารสกัดจากธรรมชาติ
(19) มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 4 รุน 490 คน
- ไทยอาสาปองกันชาติ - รุน - คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุน - คน
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- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 1 รุน 150 คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 รุน 30 คน
- แผนดินธรรมแผนดินทอง 1 รุน 150 คน
(20) ภัยธรรมชาติ

ตําบลเมืองศรีไค มีปญหาดานภัยธรรมชาติที่สําคัญ และเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนี้ คือ
อุทกภัย หวงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือน กรกฎาคม ทําใหเกิดปญหาดานการเกษตรประมาณ 129

ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย ประมาณ 432ไร บริเวณหมูที่ 1,2,3,4,5,8,10
ภัยแลง หวงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือน มีนาคม,เมษายน ทําใหเกิดปญหาดานการเกษตรประมาณ

220 ไร บริเวณหมูที่ 6,7,8,9
ฝนทิ้งชวง หวงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือนมิถุนายน หรือ เดือนกรกฎาคม จะเกิดผลกระทบตอ

พืชทุกชนิด เชน ขาวพืชไร ไมผล
(21) สถานท่ีทองเท่ียว

ในพื้นที่ของหมูบาน ไมมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
(22) สถานท่ีราชการ

1. เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค
5. สถานีตํารวจภูธรยอย ตําบลเมืองศรีไค
6. หมวดการทางวารินชําราบที่ 1

(23) สิ่งแวดลอม
(ก) ทรัพยากรดิน

- สภาพดิน
ดินทรายสีเทา ลักษณะและสมบัติของดิน ดินบนมีสีน้ําตาลหรือสีเทา ดินลางสีเทา มีจุดประสี

น้ําตาลหรือสีเหลือง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลางและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน เปนดินทราย มีความสามารถในการอุมน้ําและธาตุอาหารตํ่ามาก
ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ปลูกขาวจะขาดแคลนน้ํานานและเสี่ยงตอการปลูกขาวแลวไมไดผลผลิต ถาอยู
ในเขตชลประทานหลังฤดูปลูกขาวสามารถใชปลูกพืชไรหรือพืชผักได แตไมคอยเหมาะสมที่จะดัดแปลงพื้นที่
ไปปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผลถาวร เนื่องจากดินเปนทรายจัด มักขาดแคลนน้ํานาน และจะเกิดการพังทลาย
ของสันแปลงปลูกไดงายและในฤดูฝนมีน้ําขัง ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ําเมื่อมีน้ําขัง
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ดินเหนียวสีเทา ลักษณะและสมบัติของดิน เปนกลุมดินเหนียวสีเทา ดินบนมีสีน้ําตาลหรือสีเทา
ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงของศิลาแลงออน การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความ
อุดมสมบูรณของดินตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนดางเล็กนอย มีน้ําทวมขังในฤดูฝนและ
ในบางพื้นที่มีน้ําทวมขังสูง

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน เปนดินเหนียวที่มีโครงสรางแนนทึบ ไถพรวนยากปลูกขาวอาจ
ขาดแคลนน้ําบางในบางชวงเวลาที่เพาะปลูกและในฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังทําความเสียกับพืชที่ไมชอบน้ําทวม
ขัง

ดินรวนปนทรายสีเทาลึกมาก ลักษณะและสมบัติของดิน เปนกลุมดินรวนปนทรายสีเทาลึกมาก
มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย บางพื้นที่มีชั้นลูกรัง
หรือกอนกรวดในดินลางชวงความลึก 50-100 ซม. หรือมีสภาพพื้นที่คอนขางสูง ดินบนมีสีน้ําตาลหรือสีเทา
ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงออน การระบายน้ําเลวความอุดมสมบูรณ
ของดินตํ่า ปฏิกิริยาเปนกรดจัดและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินปนทรายทําใหมีความสามารถในการอุมน้ํา และ
ดูดซับธาตุอาหารคอนขางตํ่า ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า บางพื้นที่ขาดแคลนน้ําและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ทําความเสียหายใหกับพืชที่ไมชอบน้ํา

ดินในพื้นที่ดอน
ดินรวนหยาบถึงดินรวนละเอียดปนทราย ลักษณะและสมบัติของดิน เปนกลุมดินรวนหยาบถึง

ดินรวนละเอียดปนทราย ลึกมากที่เกิดจากการสลายตัวของหินเนื้อหยาบหรือตะกอนลําน้ํา ดินบนมีสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือแดงและอาจพบจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีเทาในดินลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความ
สมบูรณของดินตํ่าปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากึ่งเปนดางเล็กนอย

(ข) ทรัพยากรน้ํา
- ตําบลเมืองศรีไค ลําน้ําไหลผาน 3 สาย คือ ลําหวยตองแวด ลําหวยชัน ลําหวย

ขาวสาร
- คุณภาพน้ํา

คุณภาพน้ําโดยทั่วไปของหมูบานมีลักษณะเปนน้ําใตดินอยูลึกจากผิวดิน ประมาณ
4-10 เมตร น้ํามีสภาพเปนกรดเล็กนอย เกษตรกรนิยมนําเขามาใชโดยทําบอตอก มากกวาบอบาดาล เพราะ
ระดับน้ําอยูไมลึก

(ค) คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศโดยทั่วไปของหมูบานมีลักษณะคุณภาพอากาศดี ปลอดโปรง ไมมี

มลภาวะเปนพิษตาง ๆ เหมาะในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเปนอยางดี และปลูกไดตลอดทั้งป จะมีการใช
สารเคมีบานในการปองกันกําจัดแมลง และไดมีการรณรงคสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีลง
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2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
(1) โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล

โครงสรางเทศบาลตําบลใหม เกิดขึ้นจากการเสนอแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สภาตําบลและเทศบาล
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หมวดวาดวยการปกครองทองถิ่น ทําใหโครงสรางของสภาเทศบาล และผูบริหารเทศบาล
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

- โครงสรางสภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 12 คน เทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค มี 11 หมูบาน 2 เขตเลือกต้ัง โดยมีการแตงต้ังประธานสภา 1 คน คือ นายวันชัย ศรีธัญ รอง
ประธานสภา 1 คน คือ นายประสาร  แพงศรี และเลขานุการสภาอีก 1 คน คือ จาเอกบรรจบ  อภัยจิตต

- โครงสรางฝายบริหาร ประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คนซึ่งมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน
โดยตรง คือ นายอุทัย  เกษมทาง และรองนายกเทศมนตรี 2 คน คือ นายอาทิตย  เกษมทาง  และนายธวัชชัย
บุญเหลือ และเลขานุการนายก  จํานวน 1 คน คือ นายธงชัย โททํา ดูแลรับผิดชอบงานตามคําสั่ง
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองศรีไค โดยรองนายก และเลขานุการนายก นายกเทศมนตรีเปนคนแตงต้ัง
(2) อํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลตําบล

(2.1) สภาเทศบาลตําบล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
-พิจารณาและใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ

ราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
-ควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบลตามและ

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
(2.2) อํานาจหนาที่ของผูบริหาร
คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
- บริหารกิจการของเทศบาลตําบลใหเปนไปตามปกติ และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ

เทศบาลตําบลตอสภาเทศบาลตําบล
- จัดทําแผนพัฒนาตําบลและเทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอให

สภาเทศบาลตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาเทศบาลตําบลทราบอยางนอยปละสองคร้ัง
- ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
(2.3) อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบล มีอํานาจหนาที่ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังนี้
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(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล

ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาล เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้

(1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(2) ใหมีโรงฆาสัตว
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่พิทักษรักษาคนเจ็บไข
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(9) เทศพาณิชย
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยชิ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

อํานาจหนาที่ของ เทศบาลตําบล ที่กลาวมานั้นไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง
กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบลแต
ตองแจงให เทศบาลตําบล ทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หาก เทศบาลตําบล มีความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐนําความเห็นของ เทศบาล
ตําบล ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย

เราเห็นไดวา เทศบาลตําบล ในฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ที่ดําเนินกิจการพัฒนามากมายหลายอยาง และแมแตหนวยงานของรัฐหรือองคการใดๆ จะไป
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ดําเนินกิจการในพื้นที่ เทศบาลตําบล ตองแจง เทศบาลตําบล ทราบลวงหนาดวย นอกจากนี้ใน
การดําเนินกิจการ เทศบาลตําบล ยังมีรายไดอันเปนเงินงบประมาณของตนเอง และสภา เทศบาลตําบล
สามารถใหความเห็นชอบ ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และรายจายเพิ่มเติมได ในสวนของรายไดนั้น
เทศบาลตําบล แตละแหงอาจมีรายไดไมเทากันโดยแหลงที่มาของรายได เทศบาลตําบล มีอยูหลากหลาย
(3) รายไดของเทศบาลตําบล

(3.1) เทศบาลตําบล มีรายไดตามที่กฎหมายบัญญัติไวตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหาร
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้

(ก) ภาษีอากรและคาธรรมเนียม
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีปาย
- อากรฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว
- ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการขายสุรา
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนพนัน
- อากรรังนกอีแอน
- คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
- อากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมาย วาดวยการประมง
- คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
- คาธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
- คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร
- เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม
- คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ ตามที่กฎหมายกําหนด

(ข) เงินอุดหนุนรัฐบาล
(ค) รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืนๆ

- รายไดจากทรัพยสินของเทศบาลตําบล
- รายไดจากสาธารณูปโภคของเทศบาลตําบล
- รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยของเทศบาลตําบล
- เงินและทรัพยสินอ่ืนที่มีผูอุทิศให
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- รายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
- รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายใหเปนของเทศบาลตําบล

(ง) เงินกู โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
กูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคล
การกูตาม (1) กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาลตําบล การกูตองปฏิบัติตามระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทย
(3.2) แหลงที่มาของรายไดเทศบาลตําบล
(ก) รายไดที่ เทศบาลตําบล จัดเก็บเองจากภาษีอากรตางๆ ไดแก
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีโรงเรือนที่ดิน
- ภาษีปาย
- อากรการฆาสัตว
(ข) รายไดที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น และให เทศบาลตําบล ไดรับทั้งจํานวน เมื่อ

มีการจัดเก็บใน เทศบาลตําบล ใด ไดแก
- เงินอากรตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
- คาธรรมเนียมกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
- เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง
- คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(ค) รายไดที่ไดรับจัดสรรใหเมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยนั้น
เปนรายไดที่เมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว เทศบาลตําบลจะไดรับการจัดสรร

หรือแบงใหตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎหมายนั้นหรือในกฎหมายกระทรวง ไดแก
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลียน เมื่อจัดเก็บไดในจังหวัด จัดสรรให เทศบาลตําบล

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวกฎหมายวาดวยการนั้น (พ.ร.บ. รถยนต พ.ร.บ. การขนสงทางบก)
คาภาคหลวงแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม เมื่อจัดเก็บไดใน เทศบาลตําบล ใด ใหจัดสรรให

เทศบาลตําบล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย
เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ เมื่อจัดเก็บไดใน เทศบาลตําบล ใด ใหแบงให

เทศบาลตําบล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย
(ง) รายไดที่เทศบาลตําบล ตองออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บเพิ่มขึ้นจากฎหมายนั่น เชน พรบ.

สาธารณสุข 2535
ปจจุบันเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีขอบังคับและขอบัญญัติ เพิ่มเติมจากกฎหมายนั่น ๆ จํานวน 5

ฉบับ  คือ
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- ขอบังคับตําบล  เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543
- ขอบังคับตําบล  เร่ือง การกําหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ.

2543
- ขอบังคับตําบล เร่ือง กิจการที่นารังเกียจหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2543
- ขอบัญญัติ การใชน้ําประปา เทศบาลตําบลเมืองศรีไค พ.ศ.2548
- ขอบัญญัติตําบล วาดวยการลดหยอนเนื้อที่ดิน พ.ศ.2549
เปนรายไดที่ เทศบาลตําบล มีอํานาจออกขอบังคับ เพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

อัตราที่เรียกเก็บตามบัญญัติของกฎหมายวาดวยการนั้น
เราจะเห็นวา เทศบาลตําบล มีแหลงที่มาของรายไดจากหลายๆ ทางโดยเฉพาะรายไดที่มาจาก

แหลงรายไดของตนเอง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับพื้นที่และทรัพยากรตางๆ ในแตละ นั้น เปนสําคัญบาง เทศบาลตําบล มี
ทรัพยากรในพื้นที่มาก ก็จะมีแหลงที่มาของรายไดมาก บางแหงมีทรัพยากรในพื้นที่นอยมีแหลงที่มาของ
รายไดนอย การมีรายไดนอยยอมสงผลตอการดําเนินกิจการพัฒนาในทองถิ่น เทศบาลตําบล ตลอดจนการ
พัฒนาบุคคลกรใน เทศบาลตําบล ไมมากก็นอย
(4) รายจายของ เทศบาลตําบล

เมื่อพิจารณาถึงรายจายของ เทศบาลตําบล พบวา มีรายจายหลายทางเชนกัน เปนตนวา เปน
รายจายประจํา เชน คาจาง คาตอบแทน คาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ นอกจากนั้น รายจายของเทศบาลตําบล
ตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ดวย รายจายของเทศบาลตําบล

- เงินเดือน คาจาง เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดิน สิ่งกอสราง และ
ทรัพยสินอ่ืนๆ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆ

- รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ไว

(4.1) รายรับ – รายจาย
รายรับปงบประมาณ  พ.ศ.2554 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 27,611,299 บาท

รายการ รหัส
บัญชี

รับจริงป 2552 รับจริงป2553 ประมาณการ
ป2554

หมาย
เหตุ

ก. รายไดภาษีอากร 16,652,342.01 22,927,944.49 18,806,342.01
1.หมวดภาษีอากร 411000
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 411001 2,770,125.00 3,065,971.00 3,770,125.00
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี 411002 44,999.29 100,129.05 44,999.29
1.3 ภาษีปาย 411003 150,120.00 180,593.00 150,120.00
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1.4 อากรฆาสัตว 411004 - - -
รวม 2,965,244.29 3,346,693.05 3,965,244.29

2.op-0 2. หมวดภาษีจัดสรร 421000
2.1 ภาษีมุคาเพิ่ม (พ.ร.บ.) 421002 4,450,473.84 5,958,372.78 4,450,473.84
2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1ใน 9 ) 421004 1,460,516.17 2,733,356.12 1,460,516.17
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 22,010.06 13,364.84 22,010.06
2.4 ภาษีสุรา 421006 881,450.93 1,463,847.53 1,035,450.93
2.5 ภาษีสรรพสามิต 421007 1,949,177.16 3,968,087.09 2,449,177.16
2.6 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปา
ไม

421011

2.7 คาภาคหลวงแร 421012 47,160.49 49,491.46 47,160.49
2.8 คาภาคหลวงปโตเลียม 421013 94,807.77 66,623.62 94,807.77
2.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมท่ีดิน

421015 4,781,498.30 5,328,108.00 5,281,498.30

2.10 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ํา
บาดาล

421017

รวม 13,687,094.72 19,581,251.44 14,841,097.72
2.op- ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 583,449.79 917,772.80 583,449.79

1 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต

412000

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตว
ควบคุมและจําหนายเนื้อสัตว

412101 29,568.00 32,724.00 29,568.00

2.op-0 1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.3 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 412107 281,400.00 336,970.00 281,400.00
1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล

412109 1,500.00

1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย จราจร
ทางบก

412202 46,800.00 15,150.00 46,800.00

1.6 คาปรับการผิดสัญญา 412210 46,800.00 118,171.00 47,080.00
1.7 คาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน 412399 32,600.00 39,600.00 32,600.00



งานนโยบายและแผน

21

อันตราย
1.8 คาใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน - 112.50
รวม 374,448.00 544,227.50 374,448.00
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 413000
2.1 ดอกเบี้ย 413003 164,201.78 114,508.30 164,201.78
2.2 .เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 413004 - - -
รวม 164,201.78 114,508.30 164,201.78
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 415000
3.1 เงินท่ีมีผูอุทิศให 415003 4,000.01 - 4,000.01
3.2 คาขายแบบแปลน 415004 38,100.00 189,200.00 38,100.00
3.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 415999 2,700.00 71,837.00 2,700.00
รวม 44,800.01 261,037.00 44,800.01
ค. รายไดจากทุน 416000 - - -
1. 1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 416001 - - -
รวม - - -
ง. เงินชวยเหลือ 11,571,848.78 16,034,636.00 8,271,509.63
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 431001 8,154,949.63 7,107,539.00 8,154,949.63
1.2 เงินอุดหนุนท่ัวไป-บริหารจัดการท่ีดี 431002 1,146,338.70 - -
รวม 9,301,288.63 7,107,539.00 8,154,949.63
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 441000
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา/
กรมฯ

441001 116,560.00 171,600.00 116,560.00

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเปน
โครงสรางพื้นฐาน

441002 2,154,000.00 2,154,000.00 -

2.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ
(ไทยเขมแข็ง)

5,437,443.00 -

2.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ
(ตามนโยบายรัฐ)

3,318,000.00 -

รวม 2,270,560.00 8,927,043.00 116,560.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 28,807,637.43 39,882,299.29 27,661,298.43
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รายจายตามหมวดรายจาย

หมวด จายจริง
ป 2552

จายจริง
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554 หมายเหตุ

1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
8. หมวดรายจายอ่ืน

1,777,226.07
1,984,207.00
1,158,040.00
7,393,879.79
315,033.32

873,612.42
5,230,819.90
3,494,444.00

1,020,000.00

957,438.00
2,235,556
1,389,680
6,094,203.59
465,631.61
1,652.779.68
8,727,413.46
1,110,525.00

2,430,808.00
3,123,800.00
1,426,320.00

11,122,170.00
590,000.00

2,464,600.00
6,030,900.00
468,600.00

รวม 17,100,714.25 22,633,227.34 27,657,198.00

(5) กลไกชวยบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค
(5.1) โครงสรางฝายบริหารแลฝายและฝายสภาเทศบาล
(5.2) โครงสรางของเทศบาลตําบล คือ ฝายประจําที่เปนกลไกชวยบริหาร และดําเนินการ มี

พนักงานเทศบาล และแบงการบริหารออกเปน
- สํานักงานปลัดเทศบาล แบงงาน เปน  งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน  งานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานนิติกรรมและกฎหมาย  งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  งาสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  งานสงเสริมการเกษตร มีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเปนหัวหนาสํานักปลัด  ปจจุบัน คือ จา
เอกบรรจบ  อภัยจิตต ปลัดองคการบริหารสวน

- กองคลัง งานการเงิน  งานบัญชี  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได มีนักบริหารงานคลังเปนผูอํานวยการกองคลัง คือ นางแกวสวรรค  ฤทธิ์เปยม

- กองชาง งานกอสราง  งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคาร มี
นักบริหารงานชาง เปนผูอํานวยการกองชาง คือ นายสมศักด์ิ   ผิวชัย

- กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนัก
บริหารการศึกษา เปนหัวหนากอง นางพริมพรรณ จันทุมา หัวหนาสํานักปลัดฯา รักษาราชการแทน หัวหนา
กองการศึกษา
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(5.3) พนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาล ก็คือ บุคลากรหลักที่ทํางานให เทศบาลตําบล ถือเปน
ขาราชการประจําของเทศบาลตําบลจัดเปนพนักงานสวนทองถิ่นนอกจากนั้นจะเปนลูกจางของ เทศบาลตําบล
ซึ่งมีทั้งลูกจางประจําและพนักงานจาง ซึ่งจะมีทั้งจางจางตามภารกิจ หรือ พนักงานจางชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการมีลูกจางนอกจากนั้นจะเปนลูกจางของเทศบาลตําบลมีทั้ง
ลูกจางประจํา

และพนักงานจางซึ่งจะมีทั้งจางตามภารกิจหรือพนักงานจางชั่วคราวทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการมีลูกจาง

โครงสรางการแบงสวนบริหารใน เทศบาลตําบล การแบงสวนบริหารใน เทศบาลตําบล ขึ้นอยู
กับระดับชั้นของ เทศบาลตําบล ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสม
กับภารกิจ ปจจุบันเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  เปน เทศบาลตําบล ขนาดเล็ก

โครงสรางฝายบริหารและฝายสภาเทศบาล

ตําแหนง ผูดํารงตําแหนง
ฝายบริหาร

นายกเทศมนตรี นายอุทัยเกษมทาง
รองนายกเทศมนตรี นายอาทิตย เกษมทาง
รองนายกเทศมนตรี นายธวัชชัย บุญเหลือ

ฝายสภา
ประธานสภา นายวันชัย           ศรีธัญ

รองประธานสภา นายประสาร       แพงศรี
สมาชิกสภาเทศบาล นายใหม             คําประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล นายอนันท          ศรีรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล นายเกียรติศักด์ิ    นิยมวงศ
สมาชิกสภาเทศบาล นส.เดือนเพ็ญ      ไชยกุล

สมาชิกสภาเทศบาล นางดวงพร            ธานี
สมาชิกสภาเทศบาล นายสมปอง           ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.ต.วีระวัฒน      วิชาสวัสด์ิ
สมาชิกสภาเทศบาล นายศักด์ิชัย            บุญตา
สมาชิกสภาเทศบาล นางมาลา                ศรีดาโคตร

สมาชิกสภาเทศบาล นางเพ็ญศรี            บุญเลิศสวาง
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โครงสรางพนักงานเทศบาล

ตําแหนง ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงาน เทศบาลตําบล 7 จาเอกบรรจบ    อภัยจิตต

1. สํานักงานปลัดฯ
นักบริหารงาน เทศบาลตําบล 6 (รองปลัด เทศบาลตําบล) 6 นายวศโรจน ตอหยกสกุลชัย
นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาสํานักปลัด) นางพริมพรรณ  จันทุมา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป

- พนักงานเทศบาล เจาพนักงานธุรการ สิบเอกวรุธฒิพงษ   ทัดเทียม
- ลูกจางประจํา                   เจาหนาที่ธุรการ นางเสาวณีย       ไชยนิตย

- พนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นายวุฒิชัย ดอนสิงห
- พนักงานจางตามภารกิจ   นักการภารโรง นายสุเทพ           สอนลัทธิพันธ
- พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานขับรถสวนกลาง นายศุภฤกษ         ถนอมเชื้อ
- พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่วไป นายมงคล มณี
- พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่วไป นางสาวอัญชลี ทุมมากรณ

1.2 งานนโยบายและแผน
- พนักงานเทศบาล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นางเพ็ญจันทร      ทองลาด

- พนักงานจางตามภารกิจ   ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ นางจิรภัทร  วรพิมพรัตน
1.3 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

- พนักงานเทศบาล เจาพนักงานพัฒนาชุมชน นางวาสนา   รุงเรือง
- พนักงานจางตามภารกิจ   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวอุไร   แกนจันทร

1.4. งานนิติกรรมและกฎหมาย
- พนักงานเทศบาล         นิติกร นายเกรียงไกร  ณูรักษา

1.5 งานปองและบรรเทาสาธารณะภัย
- พนักงานเทศบาล  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย วาง

1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- พนักงานเทศบาล            นักวิชาการสุขาภิบาล นางสุขอรุณ  ดานจอมฟอน
- พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานขับรถขยะ นายวรวุธ   จารุจิต
- พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานขับรถขยะ วาง
- พนักงานจางทั่วไป พนักงานขับรถขยะ นายอรรถพล      ครองยุทธ
- พนักงานจางทั่วไป           คนงานประจํารถขยะ นายอังคาร          กําลังดี
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ตําแหนง ผูดํารงตําแหนง
- พนักงานจางทั่วไป           คนงานประจํารถขยะ นายราศรี วิสาพล
- พนักงานจางทั่วไป คนงานประจํารถขยะ นายทองแดง     พันธเสมอ
- พนักงานจางทั่วไป           คนงานประจํารถขยะ วาง

1.7 งานการเจาหนาที่
- พนักงานเทศบาล            บุคลากร นางสาวฐิติธันยา  นิธิสินพุฒิชัย

1.8 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- พนักงานเทศบาล            เจาหนาที่พัสดุ นางสาววิไล  สีสันต

1.9 งานทะเบียนราษฏร
- พนักงานเทศบาล            เจาหนาที่ทะเบียน นางสาวสุภาวิณี  ขันทวี

2. กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 นางแกวสวรรค ฤทธิ์เปยม
2.1 งานการเงิน

- พนักงานเทศบาล เจาพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวสิริวรรณ  วัฒนาราษฎร
2.2 งานบัญชี

- พนักงานเทศบาล เจาหนาที่การเงินและบัญชี นางสาวกาญจนาภา  วงมาเกษ
- พนักงานจางตามภารกิจ   ผช. เจาหนาที่การเงินและบัญชี นายไพรวัลย          บัวทอง

2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- พนักงานเทศบาล เจาพนักงานพัสดุ วาง
- พนักงานเทศบาล เจาหนาที่พัสดุ วาง
- พนักงานจางตามภารกิจ    ผช.เจาหนาที่พัสดุ นายวัฒนศิริ  จันทรเพชร

2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- พนักงานเทศบาล เจาพนักงานจัดเก็บรายได นางสาวสุจิตรา     สองสี
- พนักงานจางตามภารกิจ  ผช.เจาหนาที่จัดเก็บรายได นางสาวอลิสสรา  ศิลาไชย
- พนักงานจางทั่วไป นางสาวรุงลาวัลย  ไชยกุล

3.กองชาง
นักบริหารงานชาง นายสมศักด์ิ     ผิวชัย
3.1 งานกอสราง

- พนักงานเทศบาล นายชางโยธา นายคมกริช   แกวคูณ
- พนักงานเทศบาล ชางโยธา วาง
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ตําแหนง ผูดํารงตําแหนง
- พนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยชางโยธา วาง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- พนักงานเทศบาล       วิศวกรโยธา วาง

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- พนักงานเทศบาล ชางไฟฟา นายธวิสุทธิ์  นันทบุตร
- พนักงานจางทั่วไป นายธวัชชัย  ภาระคุณ

3.4 งานผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
นักบริหารงานการศึกษา วาง
4.1 งานบริหารการศึกษา

- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางสาวลัดดา    กุจะพันธ
- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางสาวลัคขณา   หวังดี
- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางรุงนภา     ธรรมสาร
- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางสาวพิสมัย    ชาวนา
- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางสุภาพร    พรหมอุตม
- พนักงานเทศบาล ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก นางสาวมัณฑนา    นิตะอินทร
- พนักงานจางทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก นางสาวสวรรค  มาลาคํา

- พนักงานจางทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก นางสาวสุพัตรา  ขันทะวัตร
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- พนักงานเทศบาล นักวิชาการศึกษา นางสาวประพิศ อุตภู
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
แผนยังไมเปนกลไกสําคัญในการทํางาน  เนื่องจากปจจัยหลายอยาง

1. วิสัยทัศนของผูบริหารกับการทํางาน และแนวนโยบายที่ชัดเจน
2. แตละสวนงานไมไดใหความสําคัญกับการจัดทําแผน  เนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ของ

เจาหนาที่แผนเทานั้น
3. การขาดความรูของบุคลากรในการจัดทําแผน ทําใหแผนไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
4. ระบบการตรวจสอบที่ไมไดเห็นความสําคัญของการวางแผน

ปจจุบันประชาชนเขามามีสวนรวมกับการทํางานขององคกรมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมใน
การเสนอโครงการ  การมีสวนรวมในรูปแบบคณะกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินการในดานอ่ืน  จะเห็นไดจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นที่แนะนําในการบริหารงาน
ของฝายบริหารหลายอยาง

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  อาจตองใชเวลาในการจัดทํางานใหเปนระบบตอไป และแผนคงจะมีสวนสําคัญ
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ตามลําดับตอไป
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ป 2552 เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  มีโครงการที่ดําเนินตามแผนคิดเปนรอยละ 83.91 ของโครงการ
ป 2553 เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนคิดเปนรอยละ 98.55 ของโครงการ
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โครงการตามแผนดําเนินการป 2552
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่

เสร็จ
จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง
ดําเนินงาน

จํานวนโครงการที่
ยังไมได

ดําเนินการ

จํานวนโครงการที
มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

22 15.06 - - - - - - 10 6.84 32 21.92

2.ดานการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต

14 9.59 - - - - - - - - 14 9.59

3.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

2 1.37 - - - - - - 3 2.05 5 3.42

4.ดานการวางแผน
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

2 1.37 - - - - - - 4 2.74 6 4.11

5.ดานคุมครอง  ดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1 0.69 - - - - - - 5 3.42 6 4.11

6.ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี  และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

16 10.95 - - - - - - - - 16 10.96

7.ดานบริหารจัดการ
และการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการ

46 31.51 - - - - - - 21 14.39 67 46.20

รวม 103 70.54 - - - - - - 43 29.46 146 100.00

จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ.........146..........โครงการ
จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน............. 174..........โครงการ

คิดเปนรอยละ.....83.91..........
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โครงการตามแผนดําเนินการป 2553

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง

ดําเนินงาน

จํานวนโครงการที่
ยังไมได

ดําเนินการ

จํานวนโครงการที
มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

16 23.53 - - - - 16 23.53 9 13.24 25 36.77

2.ดานการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต

14 20.59 - - - - - - - - 14 20.59

3.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

3 4.42 - - - - - - 1 1.47 4 5.89

4.ดานการวางแผน
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

1 1.47 - - - - - - - - 1 1.47

5.ดานคุมครอง  ดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- - - - - - - - 5 7.36 5 7.36

6.ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี  และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

4 5.89 - - - - - - - - 4 5.89

7.ดานบริหารจัดการ
และการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการ

15 22.06 - - - - - - 15 22.06

รวม 59 86.77 - - - - 16 23.53 15 22.06 68 100.00

จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ........68.........โครงการ
จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน.............69..........โครงการ

คิดเปนรอยละ.....98.55..........
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  ยังเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนสวนใหญ  เนื่องจาก
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
เทศบาลตําบลเมืองศรีไคจะเปนเมืองที่มี การพัฒนายั่งยืน (Sustainability) ในทุก ๆ ดานอยาง

สมดุล  คือ
“ ประชาชนคุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจอยางพอเพียง คูเคียงกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

พรอมดวยความโปรงใส และบริหารจัดการบานเมืองที่ดี”
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชาง 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก

1.2 ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
1.5 การใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ

2. ดานพัฒนาการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 สงเสริมการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห และการ
พัฒนาคุณภาพ  สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ  และผูพิการ
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
2.3 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว
2.4 ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอน
หยอนใจ และสวนสาธารณ
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน
3.3 การผังเมือง
3.4 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

4.1 การสงเสริมใหมีอุสาหกรรมในครอบครัว
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
4.4 ใหมีตลาด
4.5 การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
4.6 พาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน

5. ดานการคุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.3 การจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม
ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

6.ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
6.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3 การจัดการศึกษา
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น



งานนโยบายและแผน

32

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ

7.1 การสนับสนุนกิจการสภาเทศบาล  และองคกร
ปกครองทองถิ่นในการพัฒนา
7.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารองคกรและ
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถิ่น

4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
(2) ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
(4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร
(5) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(6) ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(4.4.1) แผนยุทธศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี ป 2553-2556
(1) วิสัยทัศนจังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู มีประตูการคาและการทองเที่ยวสูเพื่อนบานการเกษตรมีศักยภาพ
(2) พันธกิจ

เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในระยะแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2553 –พ.ศ.2556) มุงสู “ชุมชนเขมแข็ง
เมืองนาอยู เปนประตูการคาและการทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ ” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตรและแปรรูปสินคาการเกษตร
2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
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คานิยมรวม
เพื่อกระตุนและโนมนาวใจใหบุคลากรในจังหวัดเกิดความกระตือรือรนที่จะรับมีคานิยมในการ

ปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมการทํางานในทางเดียวกัน และเพื่อเปนการชวยสงเสริมใหกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประสบ

ความสําเร็จ สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงกําหนอคานิยมดังนี้
“ทํางานบนฐานขอมูล เพิ่มพูนความรู ยึดม่ันคุณธรรม”

ทํางานบนฐานขอมูล
1. การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและจัดระบบฐานขอมูล ตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2. การประมวลผลและวิเคราะหฐานขอมูล เพื่อคนหาปญหา ความตองการ และใชในการวางแผนปฎิบัติการ

การทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาและรองรับยุทธศาสตร/กลยุทธ
3. การประมวลผลและวิเคราะหฐานขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของผูบริหาร
4. การเผยแพรฐานขอมูลและผลการวิเคราะหใหประชาคมรับทราบ

5. เพิ่มพูนความรู

บุคลลากรในจังหวัดจะตองไดรับการประเมินผลความรู ความสามารถและทักษะตางๆที่มีอยูใหเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันยังตองแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหงานที่รับผิดชอบเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเราจะรวมกันสรางคานิยมดานความรูดังนี้

1. เราจะประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเองอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงความรูความสามารถและทักษะการ
ทํางานใหเพียงพอ

2. เราพรอมรับการประเมินผลงานอยางใจกวาง และนํามาปรับปรุงตนเอง
3. เราพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของเราใหเหมาะสมกับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

นั้นๆ
4. เราจะมั่นศึกษาหาความรูและทักษะ วิทยาการใหมๆทุกคร้ังที่มีโอกาส
5. เราจะนําความรูและประสบการที่ไดรับจากการอบรมและสัมนามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. เราจะพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอ่ืน

ยึดม่ันคุณธรรม
การทํางานดวยสํานึกในคุณธรรมและจริยธรรม ภายใตหลักการที่ถูกตอง โปรงใสตรงไปตรงมา และให

ความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยเราจะรวมกันสรางคุณธรรมในการทํางานดังนี้
1. เราจะยืนยัดการทํางานดวยอุดมการณและหลักการที่ถูกตองดังนี้
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1.1 เราจะกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืน  หากความคิดนั้นเปนประโยชนตอสวนรวม
1.2 เราจะยึดมั่นอุดมการณและซื่อสัตยตอวิชาชีพการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
1.3 เราจะไมทําผิดกฎระเบียบและกฎเกณฑ

2. เราจะซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน ดังนี้
2.1 เราจะไมเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
2.2 เราจะไมนาทรัพยสินหรือสมบัติของทางราชการมาใชเพื่อประโยชนของตนเอง
2.3 เราจะไมทําธุรกิจสวนตนในเวลา ปฏิบัติราชการ
2.4 เราจะไมใชตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน ทั้งทางตรงและทางออม
2.5 เราจะไมเปดเผยขอมูลความรับของทางราชการ

3. เราจะใหความยุติธรรมและความเปนธรรมแกทุกคนเทาที่จะทําได ดังนี้
3.1 เราจะปฏิบัติตอบุคคลตางๆ อยางถูกกาลเทศะและเทาเทียมกัน
3.2 เราจะไมลําเอียงหรือเลนพรรคเลนพวก

เปาประสงคหลักและเปาหมาย
เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักในการพัฒนาจังหวัดไวดังนี้
1. การผลิตขาวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอื่นๆใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยกําหนดเปาหมายใหมีจํานวน

แปลง/ฟารม  ที่ไดรับรอง GPA และผลผลิตขาวหอมมะลิตอจํานวนแปลง/ฟารม ที่ไดรับการตรวจสอบ
จากกระทรวงเกษตรฯ รอยละ 90 ภายในป 2556

2. การบริหารปจจัยการผลิตไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยกําหนดเปาหมายเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 20000 ไร ภายในป 2556

3. มูลคาการคาการลงทุนและการทองเท่ียว ในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มข้ึน โดยกําหนดเปาหมายไวดังนี้
3.1 มูลคาการผลิตผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้น รอยละ 15 ภายในป 2556
3.2 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 15 ภายในป 2556
3.3 มีการจัดทําแผนโครงสรางคมนาคมทุพื้นที่สําหรับใน 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่จังหวัดกําหนด
3.4 ผูลงทุนมีความพึงพอใจในความสะดวก เกี่ยวกับการคาการลงทุน  อุตสาหะกรรมรอยละ 80 ของทุกป

4. ประชาขนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยต้ังเปาหมายไวดังนี้
4.1 ประชาชนมีรายไดพนเกณฑ ความยากจน ตามเกณฑ จปฐ. ทุกครัวเรือน
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4.2 ประชากรที่จบภาคศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนปกติสามารถเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
สายอาชีพไดในรอยละ 70 ภายในป 2556

4.3 ครัวเรือนไดเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม ไดรอยละ 70 ภายในป 2556
4.4 ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากการประสบภัย อาชญากรรมและอุบัติภัยไดรอยละ 85 ภายในป

2556
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยกําหนอเปาหมาย ให

หมูบาน/ชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอยละ 90 ภายในป 2556

6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
โดยต้ังเปาหมายใหผูบริการไดรับความพึงพอใจกับการบริการของหนวยงานภาครัฐ รอยละ 80 ของทุกป

7. องคกรทุกภาคสวนในพื้นท่ีชายแดนมีความเขมแข็งและมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพื่อนบาน
เปาหมาย 295 หมูบาน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ และขาวหอมมะลิอินทรียโดยกํา
หนอแผนงานไวดังนี้

1.1.1 แผนงานพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  โดยจัดทําแผนที่ศักยภาพการผลิตขาว
หอมมะลิ สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ

1.1.2 แผนพัฒนาการตลาดขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  โดยการพัฒนาระบบตลาดสินคาขาว
หอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
1.2 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

1.2.1 แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการตลาดพืชเศรษฐกิจ โดยพัฒนาและสงเสริมพืชปลอดภัยจาก
สารพิษ

สงเสริมการผลิตมันสําปะหลัง และพัฒนาระบบตลาดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
1.2.2 แผนงานพัฒนาองคความรูดานการเกษตร โดยการจัดต้ังศูนยสงเสริมและสาธิตเศรษฐกิจพอเพีย

และพัฒนาองคความรูของเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
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1.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้
1.3.1 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา โดยสรางและบริหารจัดการ การผลิตปุยอินทรียพัฒนาแหลงน้ําและ

ระบบชลประทาน และบริหารจัดการระบบชลประทาน
1.4 การพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวและการประมง โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

1.4.1 แผนงานพัฒนาและสงเสริมปศุสัตว โดยสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรรายยอย
เขาสูระบบมาตรฐานฟารม สรางเครือขายอาสาเฝาระวังและปองกันโรคระบาดสัตว ตลอดทั้งพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโค

1.4.2 แผนงานพัฒนาและสงเสริมการประมง  โดยการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําใหได
มาตรฐานฟารม  สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ

2. การสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

2.1 การสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียว โดยกําหนอแผนงานไวดังนี้
2.1.1 แผนงานสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ OTOP เครือขายวิสาหกิจชุมชนและ SMEs โดย

สงเสริมสนับสนุน OTOP วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ดานการบริหารจัดการการตลาด สงเสริมและพัฒนา
กระบวนการและมาตรฐานการผลิต ขยายผลการดําเนินงาน OTOP วิสาหกิจชุมชนและ SMEs รวมทั้ง
ประชาสัมพันธและสงเสริมการใชตราสัญลักษณจังหวัดอุบลราชธานี

2.1.2 แผนงานสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว การสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคและสามเหลี่ยมมรกต

2.1.3 แผนพัฒนาความรวมมือ ทางการคา การลงทุน  และการทองเที่ยวระหวางประเทศ โดยพัฒนา
ความรวมมือ ทางการคา การลงทุน  และการทองเที่ยวระหวางประเทศ และเสริมสรางพันธมิตรธุรกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

2.1.4 แผนงานเสริมสรางผูประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรมภูมิภาค โดยการศึกษาความ
เหหมาะสมกอนการลงทุนผลิตเอทานอลในจังหวัดและเสริมสรางความเขมแข็งอุตสาหกรรมภูมิภาค
2.2 การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

2.2.1 แผนงานผลิตพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทยโดยการปลูกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพร  และสนับสนุน
ผลิตภัณฑรสมุนไพรบริการสุขภาพ ตลอดทั้งจัดต้ังศูนย ฝกอบรมแพทยแผนไทย
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2.2.2 แผนพัฒนาธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนการนวด เพื่อสุขภาพและเสริมความงาม
2.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐานเอื้อตอการคา การลงทุนและ
การทองเท่ียว โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

2.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน  เอ้ือตอการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว โดยพัฒนาบุคคลากรดานโลจิสติกส ศึกษาการจัดต้ังเขตปลอดอากร (Free Zone) และการ
จัดต้ังรานคาปลอดอากร (Duty Free) จัดต้ังและกอสรางโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยคววมสะดวก
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและพัฒนา
ศูนยขอมูลเพื่อการคา การลงทุน และการทองเที่ยว

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา

3.1 พัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความยากจน โดยการกําหนดแผนงานไวดังนี้
1.1.1 แผนงานพัฒนาสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสงเสริมสนับสนุน

สถาบันครอบครัวใหเปนครอบครัวที่อบอุน  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับสังคมสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชน โดยการจัดระเบียบสังคมพัฒนา
คุณภาพและสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและเด็ก

1.1.2 แผนงานสรางเสริมสุขภาพและงานควบคุมโรค โดยสงเสริมสุขภาพประชาชน สนับสนุน
ใหประชาชนไดบริโภคอาหารปลอดภัย และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  ตลอดทั้ง
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอและภัยสุขภาพ ตลอดทั้งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1.1.3 แผนงานสงเสริมอาชีพสรางรายได โดยการฝกสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา สงเสริม
ความรูและปองกันการเอาเปรียบแรงงานฝกอาชีพและสงเคราะหเงินทุนในการประกอบ
อาชีพผูตองขังยากจน พัฒนามาตรฐานแรงงาน ตลอดทั้งดําเนินการคลีนิคแกจน และ
สงเสริมสนับสนุนใหมีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การสงเสริมการศึกษาและแหลงเรียนรู
3.2.1 แผนงานสงเสริมการศึกษาและแหลงเรียนรู โดยจัดทําแผนการใหบริการการจัดการศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานีการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดโครงการคาราวานการศึกษา
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ตลอดทั้งสงเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3.2.2 แผนงานสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา  โดยสงเสริมการศึกษาตอดาน  อาชีวศึกษา การ
พัฒนามาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และสงเสริมพัฒนาการการประกอบอาชีพ
แกประชาชน

3.2.3 แผนงานสงเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษาโดยการพัฒนาการบุคลากรการศึกษา พัฒนาการ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดทั้งสงเสริมศูนยพัฒนาการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูประกอบการ
3.3 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

3.3.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการเสริมสรางความรูแกอาสาสมัคร
พระพุทธศาสนาจังหวัด จัดทําโครงการขาราชการไทย ขาราชการธรรม โดยใหขาราชการทําบุญตักบาตร
ทุกวัน
พระ เสริมสรางความรูแกอาสาสมัครพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดทั้งเสริมสรางจริยธรรม วัฒนธรรม
ดวย
3.4 รักษาความสงบเรีบยรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

3.4.1 แผนงานเสริมสรางความปลอดภัย โดยการเพิ่มศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตลอดทั้งเสริมสรางความปลอดภัยใหกับประชาชน
3.4.2 แผนงานปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดโดยการปองกันและ ปราบปรามยาเสพ
ติด บําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด ตลอดทั้งปองกันปราบปรามอาชญากรรม

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้
5.1.1 แผนงานพัฒนาและจัดการผังเมือง  โดยศึกษาและจัดการผังเมือง และการบริหารจัดการผังเมือง
5.1.2 แผนงานจัดระเบียบที่ดินทํากินที่อาศัยและพัฒนาศักยภาพสินทรัพย โดยการออกเอกสิทธิ์

เกี่ยวกับที่ดิน
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5.1.3 พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาไมแบบมี
สวนรวม ตลอดทั้งแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.2 การแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้
4.2.1 แผนงานแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม โดยศึกษาการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมการ

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา การบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภค- บริโภค และพัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัย
ปองกันภัยแลงและน้ําทวม
4.3 การบริหารจัดการดานพลังงาน โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้

4.3.1 แผนงานบริหารจัดการดานพลังงานในรมรูระดับชุมชน โดยการพัฒนาความรูความเขาใจดาน
พลังงาน การพัฒนาศักยภาพดานพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ
แนวทางการพัฒนา

5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้
5.1.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาบุคลากร เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคลากรและ

จัดการองคความรูแกบุคลากร
5.1.2 แผนงานระบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โดยพัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูล

เพื่อชวยในการวางแผน บริหารจัดการระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาจังหวัด
5.1.3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสถานที่ราชการ โดยพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงสถานที่ราชการ และจัดทําโครงการราชการไทย ใสสะอาด

6. การเสริมสรางและรักษาความม่ันคง
แนวทางพัฒนา

6.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง โดยกําหนดแผนงานไวดังนี้
6.1.1 แผนงานปองกันและแกไขปญหาแบบบูรณาการตามแนวชายแดน  โดยปองกันปญหาและเงื่อนไข

ชายแดนสกัดกั้น ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน  ตามแนวชายแดน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดระบบและควบคุมคนตางดาว  ควบคุมปองกันโรคติดตอตามแนวชายแดน
และการจัดต้ังศูนยขาวรวม อําเภอ กิ่งอําเภอชายแดน
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แผนงานการพัฒนาคนตามแนวชายแดน  โดยการเพิ่มศักยภาพใหผูนําชุมชน  จัดต้ังจุดเฝาตรวจ และตรวจการริม
ฝงแมน้ําโขง ตลอดทั้งจัดต้ังองคกรระดับหมูบาน ชุมชน ในการควบคุมสัญจรทางน้ํา ชายแดน และจัดต้ังหมูบาน
ชุมชน เฝาระวังตามแนวชายแดน รวมทั้งฝกกําลังประชาชน รวมกับหนวยทหารและเสริมสรางระบบเศรษฐกิจ  ที่
มั่นคงใหกับหมูบานตามแนวชายแดน
(1) วิสัยทัศน ของกลุมจังหวัด  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ
ประชาสังคมเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต  ขาวหอมมะลิ  สินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และเปนพันธมิตรกับประเทศ
เพื่อนบาน
(2) ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดสูงขึ้น  ชุมชนเขมแขง เมืองนาอยู
- ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุมจังหวัดมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นปลอดภัยจากสารพิษ
- สินคาเกษตรของกลุมจังหวัดมีมูลคาสูงขึ้นจากการแปรรูป
- เปนประตู (Gateway) การคา การคมนาคม และการทองเที่ยว เชื่อมตอประเทศเพื่อนบาน
4.5 ยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอวารินชําราบ
วิสัยทัศน

“ อําเภอวารินชําราบ  เปนเมืองนาอยู มุงสูชุมชนเขมแข็ง   เนนเกษตรอินทรียชีวภาพ”
พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียและแปรรูปสินคาเกษตร

เปาประสงค
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
3. การผลิตขาวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. การผลิตขาวหอมมะลิและพืชอ่ืนที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรียมีพื้นที่และประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น
5. การบริหารจัดการปจจัยผลผลิตไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
6. ประชาชนมีความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร
4. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
5. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
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4.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร
โดย นายอุทัย  เกษมทาง  ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลเมืองศรีไคไว 7 ดาน  ดังนี้

1. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
2. งานดานการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.งานดานการจัดระเบียบชุมชน การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษาความสงบ

เรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของ

4. งานดานการมีสวนรวมของประชาชนและความสัมพันธกับชุมชน
5. งานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. งานดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหารองคกร

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1การคมนาคมและขนสง ประกอบดวยการปรับปรุงและหาแนวทาง แกไขหรือจัดใหมีสิ่ง

อํานวยความสะดวก  ดังตอไปนี้
- กอสรางถนนคอนกรีต ถนนลูกรังหรือถนนดิน
- ปรับปรุงซอมแซมและดูแลบํารุงรักษาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ใหสามารถใชงานได

ตลอดเวลา
- กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําตางๆ  ในเขตเทศบาลใหสามารถแกไขปญหาน้ํา

ทวมได
- ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชนตาง ๆ  เพื่อใหราษฎรไดใชประโยชนไดอยาง

ตอเนื่อง
- ติดต้ังปายจราจรตาง ๆ  ปายบอกทาง   ปายชื่อถนน  ชื่อซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาลเพื่อ

ผูใชรถใชถนนตลอดจนผูสัญจรไปมาไดรับความสะดวกในการใชเสนทาง
1.2 สาธารณูปโภคและไฟฟา

- ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
-ติดต้ังและปรับปรุงบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะไฟฟาสองสวางใหครอบคลุม

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
- จัดหารถบรรทุกกระเชาสําหรับติดต้ังหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- กอสรางหรือขยายเขตระบบประปาใหเปนของการประปาสวนภูมิภาคใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางทั่วถึงและเสมอภาคกัน
1.3 สาธารณูปการ
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-จัดใหมีตลาดชุมชนเพื่อขายสินคาอุปโภคบริโภคอีกทั้งเพื่อการรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรในตําบลไดมีที่

1.4 การพัฒนาผังเมือง
- เสนอใหมีการประกาศใชเปนพื้นที่ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกในการ  ควบคุม  ดูแลการ

กอสรางอาคาร  หอพักตาง ๆ  ใหถูกตองตามกฎหมายมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2. ดานการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สวัสดิการสังคมและชีวิตความเปนอยู

- ใหการสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตแก  เด็ก สตรี คนชรา ผูดอย โอกาสตาง ๆ  ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล  เชน  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส

- สนับสนุนการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ  ผูพิการ  กับสวนราชการอ่ืน ๆ  เพื่อใหบุคคล
เหลานี้ไดมีโอกาสไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป

2.2 การสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
- จัดใหมีลานกีฬาเอนกประสงคในหมูบานชุมชน
- จัดใหมีอุปกรณกีฬาตางๆ  สําหรับสนับสนุนหมูบานชุมชนในการเลนกีฬาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพประชาชนใหมีรางกายแข็งแรงและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
- จัดใหมีการแขงขันกีฬาประจําปและในโอกาสตาง ๆ  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ

การรูรักสามัคคีของคนในหมูบาน ชุมชน
-จัดใหมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจในตําบลสําหรับพักผอนและใชเปน

สถานที่พบปะพูดคุย
2.3 การศึกษา
- สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม ( นม ) และวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ  ใหกับ

โรงเรียนในพื้นที่
- สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม ( นม ) และวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ  ใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย
-สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับตามอํานาจหนาที่ที่สามารถ

ดําเนินการได
-สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงการศึกษา

อยางแทจริง
- สงเสริมสนับสนุนวัสดุการศึกษา แกเด็กกอนวัยเรียน สถานศึกษาตางๆ
2.4 การสาธารณะสุข
- สนับสนุนงบประมาณใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

(กองทุน สปสช. ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพสุขภาพของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
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- ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและระงับโรคติดตอตาง ๆ  เชน การ
ปองกันและกําจัดยุงลาย  การปองกันโรคพิษสุนัขบา

- การควบคุมดูแลสุขภาวะในตลาดชุมชนเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
- สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุข ( อสม. ) เพื่อนําความรูมารวมพัฒนา

ระบบสุขภาพของประชาชนในตําบล
- จัดใหมีการควบคุมดูแลและดําเนินการเกี่ยวกับน้ําเสียน้ําทิ้งตางๆ ตลอด จนการ

ประสานสวนราชการอ่ืนๆในการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตางๆ
3. การจัดระเบียบชุมชนการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
- สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาใชในการดูแลความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน

-ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในการออกพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใหกับประชาชน

4. การมีสวนรวมของประชาชนและความสัมพันธกับชุมชน
- จัดใหมีโครงการผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อให

ประชาชนไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลและแนวทางแกไขปญหา
- จัดใหมีโครงการ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  รวมกับชุมชน และสถานศึกษาในเทศบาล
-สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังประชาคมและการประชุมประชาคมเพื่อใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการบริหารและพัฒนาตําบล
-สนับสนุนการใชชีวิตแบบพอเพียงโดยนอมนําเอาทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใช
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- การสงเสริมอาชีพของราษฎรกลุมตางๆ  เชน  สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ
-จัดใหมีการฝกอบรมกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมสตรีตาง ๆ  ใหมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงดู

ครอบครัวได
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินใหกับผูมีสิทธิ์
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาไม  ที่ดิน  หวย  หนองตาง ๆ  เพื่อใหประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันตลอดไป

-จัดการบริหารสิ่งแวดลอมและบําบัดมลพิษตาง ๆ  เชน การจัดหารถบรรทุกขยะให
เพียงพอกับปริมาณขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดหาถังรองรับขยะใหเพียงพอกับครัวเรือนประชาชน
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-จัดใหมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในการรวมกันรักษาความสะอาด
การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะตาง ๆ

-การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ  โดยประสานทุกหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ องคกรภาคประชาชนรวมกันสอดสองดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ  ไวเพื่อใหลูกหลานไดใช
รวมกัน   กรณีพบเห็นการรุกพื้นที่สาธารณะจะดําเนินการแจงผูเกี่ยวของใหดําเนินการตามกฏหมายตอไปอยาง
เครงครัด

7. การพัฒนาการเมืองและการบริหารองคกร
-สนับสนุนการพัฒนาการเมืองโดยยึดหลักประชาธิปไตย  เชน การฝกอบรมเด็ก

เยาวชน และประชาชนใหมีความรูหลักการปกครองในกระบอบประชาธิปไตย
-สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาล  เชน  รวมแสดงความ

คิดเห็นผานสื่อตาง ๆ  ผานประชาคมหมูบาน  ชุมชน เปนตน
- ใหมีการพัฒนาองคกร  บุคลากร และสถานที่ตาง ๆ  เชน  สนับสนุนใหมีการฝกอบรม

ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกภาคสวน เพื่อนําความรูมาพัฒนาองคกร และบริการ
ประชาชนตอไป

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ  ใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและทันสมัย

- จัดทําสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  เพื่อประชาสัมพันธงานในอํานาจหนาที่ของเทศบาลให
ประชาชนไดรับทราบ

ขอ 3 ขาพเจาจะบริหารงานใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ซึ่งมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้  คือ

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
4. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการที่

แทจริง
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
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สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา


