แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและขอมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาลเมืองสองพี่นอง
เทศบาลเมืองสองพี่นองจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสองพี่นองโดยยกฐาน
จากสุ ข าภิ บ าลเป น เทศบาลเมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม 2478 มี พื้ น ที่ 2.40 ตารางกิ โ ลเมตร และได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสองพี่นอง เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2512 ตอมาไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลสองพี่นองเปนเทศบาลเมืองสองพี่นองตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลสองพี่
นองเปนเทศบาลเมืองสองพี่นอง ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2551 เปนตนไป
ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองสองพี่นองตั้งอยูในเขตตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่
10.4 ตารางกิโลเมตร (6,500 ไร) อยูหางจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 42 กิโลเมตร อยูหาง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 104 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตตําบลบางพลับ และตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต
ติดตอกับเขตตําบลเนินพระปรางค และตําบลบางเลน อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลตนตาล และตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตําบลเนินพระปรางค และตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ของเทศบาลเมืองสองพี่นอง จําแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้นที่เปนที่
ราบลุมเปนสวนใหญ พื้นที่สวนใหญเหมาะสําหรับการทํานา มีแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึงอยูทั่วไปมีคลอง
สองพี่นองสายสําคัญ ในฤดูฝนจะมีน้ําหลากไหลบาเขาทวมขัง ในที่ราบลุมทําใหเกิดน้ําทวมในบางชุมชน
เชน ชุมชนไผหมู ชุมชนสองพี่นอง ชุมชนบางใหญ
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะรอนชื้น กลาวคือ
ฤดูรอนไดรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝายใต พัดผานตั้งแตกลางเดือน
กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม
ฤดูหนาว ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ
1.4 ลักษณะของดิน
หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทางกายภาพ เชน เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการ
อุมน้ําของดิน ชนิดของแรธาตุ และปริมาณแรธาตุอาหารในดิน จะพบวาสภาพดินในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
เหมาะสมกับการปลูกพืช ดังนี้
1. การทํานาขาว
2. การเพาะปลูกพืชไร
3. การเพาะปลูกไมยืนตน ไมผลตางๆ
1.5 ลักษณะของน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นองมีคลองสองพี่นองไหลผาน ซึ่งชาวสองพี่นองไดอาศัยแหลงน้ํา
จากคลองสองพี่นองในการดํารงชีวิตเปนแหลงอาหารและการคาสัตวน้ํา เชน ปลาชอน ปลานิล ปลาสวาย ปลา
ดุก ฯลฯ และใชประโยชนจากการทําเกษตรกรรม เชน การทํานา การทําผักกะเฉด ผักบุง และในเขต
เทศบาลมีคลองชลประทาน จํานวน 2 สาย เพื่อใชเปนแหลงน้ําในการทําเกษตรกรรม
ในลั ก ษณะเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของเทศบาลเมื อ งสองพี่ น อ ง มี ค ลองสองพี่ น อ งเป น
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่สํ าคั ญ ไหลผา นและเปน แนวแบงเขตการปกครองระหวางเทศบาลเมืองสองพี่นองกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางพลับและตําบลตนตาล
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองสองพี่นองแบงเขตการปกครองออกเปน 3 เขต 19 ชุมชน ดังนี้
เขต 1
1.ชุมชนอําเภอเกา
2.ชุมชนนายจาง
3.ชุมชนสองพี่นอง
4.ชุมชนบางใหญ
5.ชุมชนสะพานโคง
6.ชุมชนไผหมู

เขต 2
1.ชุมชนตลาดบางลี่
2.ชุมชนปฐมตวงทอง
3.ชุมชนเถิดเทิง
4.ชุมชนประชารวมใจ
5.ชุมชนบางลี่เล็ก
6.ชุมชนลาดเข็มทอง

เขต 3
1.ชุมชนคลองมะดัน
2.ชุมชนรวมพัฒนา
3.ชุมชนหนาอําเภอ
4.ชุมชนศรีสําราญ
5.ชุมชนโพธิ์อน
6.ชุมชนรางภาษี
7.ชุมชนรางโตนด

ดานการเมือง-การบริหาร
 เทศบาลเมืองสองพี่นอง ประกอบดวย สภาเทศบาล และผูบริหารเทศบาล
 สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน ซึ่งเลือกตั้ง
โดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
 ผูบริหารเทศบาลเมืองสองพี่นอง ประกอบดวยนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ซึ่งมาจากการ
เลื อ กตั้ ง และนายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง รองนายกเทศมนตรี จํ า นวน 3 คน ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เพื่อชวยในการ
บริหารราชการ
2.2 การเลือกตั้ง
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง เทศบาลเมืองสองพี่นอง
ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ดังนี้
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
จํานวน 8,985 คน
ผูมาใชสิทธิ์
จํานวน 6,026 คน
คิดเปน 67.07 เปอรเซ็นต
บัตรเสีย
จํานวน 468 ใบ
คิดเปน 7.77 เปอรเซ็นต
บัตรประสงคไมลงคะแนน
จํานวน 744 ใบ
คิดเปน 12.35 เปอรเซ็นต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
จํานวน 8,984 คน
ผูมาใชสิทธิ์
จํานวน 6,025 คน
คิดเปน 67.06 เปอรเซ็นต
บัตรเสีย
จํานวน 223 ใบ
คิดเปน 3.70 เปอรเซ็นต
บัตรประสงคไมลงคะแนน
จํานวน 166 ใบ
คิดเปน 2.76 เปอรเซ็นต
ขอมูล ณ วันที่ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559
หนวยงานที่ใหขอมูล : สํานักปลัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง
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3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
ขอมูลที่เกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล
จํานวนประชากร/ป
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
๑๒,๘๙๔
๑๒,๙๒๖
๑๒,๙๖๘
๖,๑๖๑
๖,๑๔๑
๖,๓๔๑
๖,๗๓๓
๖,๗๘๕
๖,๗๗๕
๙,๔๒๘
๙,๔๘๔
๙,๔๙๔

รายการขอมูลที่ควรทราบ
๑. จํานวนประชากรในเขตเทศบาล
๒. จํานวนประชากรเพศชาย
๓. จํานวนประชากรเพศหญิง
๔. จํานวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง

จํานวนประชากร/ป
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
๑,๘๐๙
๑,๘๒๘
๑,๘๐๘
๑๐๔
๓๖๕
๔๘๔
๗๒๘
๖๕๐
๖๐๘
๑,๘๐๘
๒,๓๓๓
๒,๓๒๖

ขอมูล
๑.
๒.
๓.
๔.

จํานวนคนเกิด
จํานวนคนตาย
จํานวนผูยายเขา
จํานวนผูยายออก

ขอมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
หนวยงานที่ใหขอมูล : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสองพี่นอง
ตารางจํานวนประชากรในเขตเทศบาลยอนหลัง 4 ป
พ.ศ.
2556
2557
2558
2559

เพศชาย
6,161
6,178
6,176
6,144

จํานวนประชากร
เพศหญิง
6,733
6,757
6,776
6,814

รวม
12,894
12,935
12,952
12,958

จํานวนผูมสี ิทธิ
เลือกตั้ง
9,428
9,463
9,556
9,534

จํานวน
ครัวเรือน
4,704
3,452
4,900
4,956

จํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ

สัญชาติไทย
สัญชาติจีน
สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย/จีน
รวม

ชาย
6,120
14
42
6,176

ขอมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559
หนวยงานที่ใหขอมูล : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสองพี่นอง
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6,713
6
57
6,776

รวม
12,883
20
99
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (เฉพาะผูมีสัญชาติไทยของเดือนกันยายน 2559)
ชวงอายุ
1. นอยกวา ๑-๒๐ ป
2. 21-40 ป
3. 41-60 ป
4. 61-80 ป
5. 81-มากกวา 100 ป
รวม

ชาย
1,777
1,888
1,672
657
126
6,120

หญิง
1,694
1,931
1,945
922
221
6,713

รวม
3,471
3,819
3,617
1,579
347
12,833

ขอมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559
หนวยงานที่ใหขอมูล : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสองพี่นอง
4. สภาพทางสังคม
4.1 ดานการศึกษา
เทศบาลเมืองสองพี่นองใหบริการดานการศึกษาเริ่มตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เทศบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงอายุ 2 ½ -3 ป ซึ่งเปนวัยสําคัญของการ
วางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดดําเนินการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและอาคารประกอบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเขตเทศบาลยังมีโรงเรียนในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชน 1 โรงเรียน เพื่อใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง ระดับการศึกษาและสถานศึกษาประกอบไปดวย
1. ระดับกอนวัยเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่นอง
2. ระดับอนุบาล
- โรงเรียนเทศบาล ๒ (อํานวยวิทย)
3. ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย (เอกชน)
- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน
- โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสําราญ
4. ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหมอัมพวัน
5. ระดับมัธยมศึกษา
- โรงเรียนบางลี่วิทยา
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4.2 ดานการสาธารณสุข
ดานการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสองพี่นองไดใหบริการดานการดูแลสุขภาพแกประชาชนใน
เขตเทศบาล โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 แหง มี
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 และมีคลินิก
เอกชน จํานวน 9 แหง เทศบาลเมืองสองพี่นองไดรวมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 ใน
การจั ด ทํ า โครงการศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชนบางลี่ ซึ่ ง ทางโรงพยาบาลฯ จั ด ให มี แ พทย ม าประจํ า ที่ ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขเทศบาลเมืองสองพี่นองทุกวันอังคาร พรอมทั้งจัดตั้งศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 19 ชุมชน โดย
มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเมือง (อ.ส.ม.) ผูผานการอบรม เปนผูใหความรูและคําแนะนําดานการ
สาธารณสุขพื้นฐานแกประชาชนในชุมชน
4.3 อาชญากรรม
ในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนั้น เทศบาลเมืองสองพี่นอง อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธรสองพี่นอง และเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ในการรักษาความ
สงบเรียบรอย การสงเสริมและการสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่นอง ซึ่งมีงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่ตรวจตรา ดูแล และรับผิดชอบ โดยมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนความรวมมือระหวางประชาชนในชุมชนกับทองถิ่น
4.๔ ยาเสพติด
เทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดดําเนินโครงการตามอํานาจหนาที่ และเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองสองพี่นองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยไดดําเนิน
โครงการ ดังนี้
-โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชนเขตเทศบาล
-โครงการกอสรางลาน กีฬาตานยาเสพติด เทศบาลเมืองสองพี่นอง
-เงินอุดหนุนโครงการรวมพลังตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําป ๒๕๕๙
-โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑.เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรูถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด
๒.เพื่อใหเด็ก และเยาวชน รูจักวิธีปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติด
๓.เพื่อสนับสนุนในการแกไขปญหายาเสพติดภาครัฐ
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4.๕ การสังคมสงเคราะห
เทศบาลเมืองสองพี่นองไดจัดระบบการจัดบริการทางสังคม เกี่ยวกับการปองกัน การแกไข
ปญหาการพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน มี
คุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองไดทั่วถึงเหมาะสม และเปนธรรม ตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพ
อนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุก
ระดับ เทศบาลเมืองสองพี่นองไดดําเนินการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ และผูดอยโอกาสใน
สังคม โดยดําเนินการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 จายเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และจายเบี้ยยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดสในชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
รายละเอียด ดังนี้
ผูสูงอายุ
คนพิการ
ผูปวยโรคเอดส

ขึ้นทะเบียน ป 2558
1,๗39 ราย
266 ราย
20 ราย

ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
หนวยงานที่ใหขอมูล : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสองพี่นอง

จายจริง ป 2559
1,714 ราย
254 ราย
19 ราย

5. ระบบการบริการพื้นฐาน
 การคมนาคมขนสง เทศบาลเมืองสองพี่นองอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
104 กิโลเมตร สามารถใชเสนทางการคมนาคมทางรถยนต โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 3422
(ลาดบัว หลวง) มาบรรจบทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 3260 เขาสูเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง สํา หรับ การ
คมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนคอนกรีตเชื่อมตอกันภายในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง สามารถเดินทางไดสะดวก
และรวดเร็ว
 การไฟฟา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นองมีไฟฟาใชอยางทั่วถึงทุกชุมชนและ
เทศบาลไดดูแลรับผิดชอบในการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะตามเสนทางที่ประชาชนใชสัญจรไปมาทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในการสัญจรไปมา โดยไดรับการบริการดานกระแสไฟฟาจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสองพี่นอง ในป พ.ศ.2557 ในเขตเทศบาลมีผูใชไฟฟา จํานวน 3,858 ราย เปนประเภท
บานพักอาศัย
ขอมูล ณ วันที่ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557
หนวยงานที่ใหขอมูล : การฟาสวนภูมิภาคอําเภอสองพี่นอง
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 การประปา เทศบาลเมืองสองพี่นองใหบริการดานการประปา โดยเริ่มดําเนินกิจการ
ประปา เมื่อป พ.ศ. 2493 ปจจุบันเทศบาลเมืองสองพี่นองมีผูใชน้ําประปา ดังนี้
ตารางขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการน้ําประปา
รายการขอมูลที่ควรทราบ
เขตเทศบาลมีผูใชน้ําประปา
จํานวน/ราย
จํานวนหนวย

พ.ศ.๒๕๕๗

จํานวนหนวย / ป
พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ.2559

๓,๓๕๔ ราย
๑,๓๓๓,๖๕๐
หนวย

๓,๗๑๖ ราย
๑,๒๘๖,๙๐๑
หนวย

3,841 ราย
1,296,019
หนวย

ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
หนวยงานที่ใหขอมูล : กองประปา เทศบาลเมืองสองพี่นอง
 โทรศัพท บริษัท ทีโอที จํากัด สาขาสองพี่นอง การใหบริการมีรายละเอียด ดังนี้
งานใหบริการ
- งานติดตั้งโทรศัพท
- งานติดตั้งอินเตอรเนตความเร็วสูงระบบ ADSL, FTTX (ใยแกวนําแสง) และ Wi-Net
- งานโทรศัพทไรสาย TOT 3G
งานรับชําระคาบริการ
- รับเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลนระบบ 12 CALL
- รับชําระคาบริการโทรศัพททุกเครือขาย
- รับชําระคาน้ําประปา
- รับชําระคาไฟฟา
- รับชําระคาบริการสินเชื่อ/บัตรเครดิตทุกธนาคาร
- จําหนายหนังสือของศูนยหนังสือไพลิน
 การไปรษณีย ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นองมีบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด(ปณท) สําหรับ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน จํานวน 1 แหง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด(ปณท) รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน
“เปนผูนําในธุรกิจไปรษณียและการใหบริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน”
พันธกิจองคกร
(๑) ใหบริการจัดสงสินคาและขาวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก
(๒) พัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางธุรกิจไปรษณียไทยและ Logistics ของอาเซียน
(๓) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีกําไรอยางยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกคา
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จุดใหบริการไปรษณียไทย
- ที่ทําการไปรษณีย (ปณ)
- เคานเตอรบริการไปรษณีย
- ที่ทําการไปรษณียรถยนต (ปณย)
- รานไปรษณียไทย (ปณร)
สินคาและบริการ
บริการไปรษณีย
o ไปรษณียในประเทศ
o ไปรษณียระหวางประเทศ
บริการขนสง
o ไปรษณียดวนพิเศษ
o โลจิสโพสต
o พัสดุไปรษณีย
o ไปรษณียครบวงจร (Total Mail Solution)
o บริการกลองเหมาจาย One price box
บริการคาปลีก
o สินคาที่รับเปนตัวแทนจําหนาย
o อรอยทั่วไทย สั่งไดที่ไปรษณีย
o Post e Mart
สินคาไปรษณีย
o กลอง ซอง และตูจดหมาย
o ของที่ระลึก
ตราไปรษณียากร และสิ่งสะสม
o ตราไปรษณียากรทั่วไป
o ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
o แผนตราไปรษณียากรสวนตัว
o สิ่งสะสมอื่นๆ
o ไปรษณียบัตร
o ใบสั่งจองแสตมป
o โปสเตอรประชาสัมพันธ
o นิตยสารแสตมปและสิ่งสะสม
o แคตตาล็อกแสตมป
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ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ตลอดระยะเวลาการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด (ปณท) ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
เจตนารมณในการสนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มาอยางตอเนื่อง ดวยสํานึกของ
การเปนองคกรที่เติบโตเคียงขางสังคมไทยมาอยางยาวนาน ไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมในดานการศึกษาและเยาวชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ภายใตภารกิจของการมี
ศักยภาพเครือขายไปรษณียที่แข็งแกรง เขาถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเปนผูเชี่ยวชาญทุกการสง รวมทั้ง
ภารกิจในการจัดสรางแสตมปที่ระลึกบันทึกเรื่องราวอันทรงคุณคาของประเทศไทย ผานหลากหลายรูปแบบและ
สีสัน เพื่อชวยเปดโลกกวางและสรางความรอบรูใหแกเยาวชน ภายใตวิสัยทัศนดานความรับผิดชอบตอสังคมที่วา
“เปนผูนําในการเชื่อมโยงสังคมไทย ดวยเครือขายไปรษณียและทรัพยากรที่มี เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
สังคมอยางยั่งยืน”
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
เทศบาลเมืองสองพี่นอง เปนพื้นที่หนึ่งที่มีอาชีพทําการเกษตรเปนหลักมีแหลงน้ําธรรมชาติ มีระบบ
ชลประทานเหมาะแกการเกษตร พื้นที่อุดมสมบูรณ การเกษตรกรรมสําคัญไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร
6.๒ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
เทศบาลเมืองสองพี่นอง มีพื้นที่ในการประกอบอุตสาหกรรมบางสวน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน ๘ แหง แยกเปนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงสีขาว จํานวน ๒ แหง โรงพิมพ จํานวน 3 แหง
โรงชุบโครเมียม จํานวน ๑ แหง โรงงานผลิตตุกตาปูนปลาสเตอร จํานวน ๑ แหง โรงงานผลิตน้ําดื่ม จํานวน
๔ แหง และโรงงานผลิตอาหารสัตว จํานวน ๑ แหง
โครงสรางทางเศรษฐกิจการพานิชยกรรมและการบริการของรัฐในเขตเทศบาลมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถานประกอบการ
รานขายสินคาทั่วไป
รานขายวัสดุกอสราง
รานซุปเปอรมาเกตขนาดเล็ก
รานขายทอง
สถานีบริการน้ํามัน
รานซอมรถยนตและจักรยานยนต
โชวรูมรถจักรยานยนต
ตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดชั่วคราว ( ตลาดนัดเอกชน )
การประปาเทศบาล
สถานธนานุบาลเทศบาล
โรงฆาสัตวเทศบาล
การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถาบันการเงิน (ธนาคาร)
บริษัทประกันชีวิต
ศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขาสองพี่นอง
รานตัดผม / เสริมสวย
สถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข

พ.ศ.2558
จํานวน
766 ราน
10 ราน
9 ราน
7 ราน
4 แหง
33 ราน
3 ราน
1 แหง
3 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
7 แหง
3 แหง
1 แหง
35 ราน
125 ราน

พ.ศ.2559
จํานวน
743 ราน
10 ราน
9 ราน
7 ราน
4 แหง
35 ราน
3 ราน
1 แหง
3 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
7 แหง
3 แหง
1 แหง
36 ราน
118 ราน

ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หนวยงานที่ใหขอมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค)
เทศบาลเมืองสองพี่นอง มีคลองสองพี่นองเปนแหลงน้ําที่สําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตของประชากรในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองสองพี่นองและพื้นที่ใกลเคียง ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ การสัญจรไปมาทางน้ํา และที่
สําคัญใชน้ําในคลองสองพี่นองในการอุปโภค และผลิตน้ําประปา
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
 วัดในพระพุทธศาสนา
เทศบาลเมืองสองพี่นองมีวัดที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง จํานวน ๓ วัด ไดแก
- วัดโพธิ์อน
ตั้งอยูในชุมชนโพธิ์อน
- วัดศรีสําราญ ตั้งอยูในชุมชนศรีสําราญ
- วัดอัมพวัน
ตั้งอยูในชุมชนคลองมะดัน
โรงเจ จํานวน ๑ แหง ไดแก
- โรงเจฮกเฮงตั๊ว ตั้งอยูในชุมชนบางลี่
8.2 ประเพณี วัฒนธรรม และงานประจําป
 งานลอยกระทง
เทศบาลเมืองสองพี่นองไดรวมกับวัดอัมพวันจัดงานวันลอยกระทงเปนประจําทุกป ถือวาเปนวันสําคัญ
อี ก วั น หนึ่ ง ของชาวไทยทุ ก คน วั น ลอยกระทง ตรงกั บ วั น ขึ้ น 15
ค่ํ า เดื อ น 12
อยู ใ นราวเดื อ น
พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง ในป 2559 นี้ ตรงกับวันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน โดยวันลอยกระทงไดถูก
กําหนดขึ้นเพื่อเปนการสะเดาะเคราะห และขอขมาตอพระแมคงคา ซึ่งแตละปก็จะมีการจัดตกแตงสถานที่ที่
นาสนใจแตกตางกันไป
 งิ้วเดือนสี่
งานงิ้วเดือนสี่เปนงานประเพณีของชาวตลาดบางลี่ เริ่มตั้งแตวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ ถึงแรม ๗ ค่ํา เดือน
๔ ของจีน จํานวน ๘ คืน ที่บริเวณหนาพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเปนการบูชาศาลเจาปกเถากง
ชาวตลาดบางลี่จะจัดการแสดงงิ้ว ๒ คณะ คณะละ ๔ คืน ประชาชนชาวตลาดบางลี่จะรวมกันประมูลสิ่งของ
ตางๆ เพื่อเปนการทําบุญและหารายไดใหกับโรงเจ
 เทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจเปนเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะรวมทําบุญทําทานดวยการงดบริโภคเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑที่มาจากสัตวทุกชนิด รับประทานแตพืชผักเพื่อเปนการใหชีวิตและงดเวนการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต
โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแตวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๙ ถึงวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๙ ของจีน รวม ๙ วัน แตสําหรับชาว
ตลาดบางลี่ เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแตวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ของจีน คือเริ่มกอนเทศกาล ๑ วัน โดยชาวตลาด
บางลี่จะพรอมใจกันรับประทานอาหารเจ สวมใสเสื้อผาสีขาวและรวมกันทําบุญที่โรงเจฮกเฮงตั๊ว ทางโรงเจจะมี
อาหารเจเลี้ยงใหกับประชาชนทั้ง ๓ มื้อตลอดเทศกาลกินเจ
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ในชวงของเทศกาลกินเจชาวตลาดบางลี่จะรวมกันประดิษฐกระทงหรือทํากระดาษเงินกระดาษทอง
ใหกับโรงเจ เพื่อนําไปจําหนายแกผูที่สักการะเทพเจาหรืออุทิศใหแกบรรพบุรุษ ในอตีดจะมีการแสดงงิ้วเพื่อถวาย
เทพเจา แตเนื่องจากการแสดงงิ้วตนทุนในการจางคอนขางสูง ประกอบกับมีผูสนใจดูงิ้วนอยลง ทางโรงเจจึง
เปลี่ยนจากการแสดงงิ้วเปนการฉายภาพยนตรแทน
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
เทศบาลเมืองสองพี่นองมีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ มีคลองสองพี่นองเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับใชในการ
อุปโภค และบริโภค ประชากรสวนหนึ่งของเทศบาลเมืองสองพี่นองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน
ทําไร ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุง ประกอบกับมีแหลงน้ําสาธารณะในหลายชุมชน เชน แหลงน้ําสาธารณะ
ลํารางกะเว็ดชุมชนบางใหญ แหลงน้ําสาธารณะขนาดเล็กหนองจเขชุมชนบางลี่เล็ก และอางเก็บน้ําสาธารณะใน
สวนสุขภาพลาดเข็มทองชุมชนลาดเข็มทอง เทศบาลเมืองสองพี่นองยังใชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะในการผลิต
น้ําประปาจายใหกับประชาชนในชุมชมทั้ง 19 ชุมชน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
 ปงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน

ćÚëö
ĀÝÚßò
ÓÚóØî È×õ
ćÜöß.é.ƘƛƜƗ-ƘƛƜƚ ÿØéÛóæÿâø
î Èëî Èßö
Ú
ćî È

ì Úó13

เทศบาลเมืองสองพี่นองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2556 และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม
พ.ศ.2557 จํานวน 113 โครงการ งบประมาณ 74,407,400 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง

2557

จํานวน

งบประมาณ

10

9,140,000

32

18,295,000

6

6,800,000

5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่น
6. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

7

1,370,000

48

9,412,400

3

2,050,000

รวมโครงการในแผนพัฒนาสามป

106

47,067,400

2. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และพัฒนาการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยว การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพือ่ ใหประชาชนในทองถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร
5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น
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 การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหาร ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 86 โครงการ งบประมาณ 21,748,340 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ปรับปรุง ขยาย และซอมบํารุงเสนทางการคมนาคม ทอระบายน้ํา
สะพานใหไดมาตรฐาน

โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

8

6,947,000

24

4,101,440

4

2,300,000

4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพือ่ ใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

5

1,080,000

5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น

42

7,059,900

6. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

3

260,000

86

21,748,340

2. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยว การอนุรักษ และฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม

เทศบาลเมืองสองพี่นองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ
งบประมาณ 26,690,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
รวม
รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น
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โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

6
6

26,690,000
26,690,000

92

48,438,340

ì Úó15

 การจายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ทุกระบบใหได
มาตรฐาน เพียงพอ
และทั่วถึง

จํานวน
โครงการ
7
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการกอสรางปรับปรุงยกระดับถนนซอยบานครูจวน
2.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเขาบานลุงวุนชวงตอถนนคสล.
3.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนศรีสําราญ 3
ฝงการไฟฟาจากชุมชนศรีสําราญถึงชุมชนรางภาษี

งบประมาณ
อนุมัติ
530,000
139,000

งบประมาณ
จายจริง
529,000
138,500

2,360,000

2,360,000

4.โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ซ.เฮาส 789
5.โครงการกอสรางถนน คสล.เขาหมูบานนางวรรณา ศรีภักดี

388,000
1,200,000

387,500
1,199,000

6.โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําหลังโรงเรียนเทศบาล 5
7.โครงการลอกทอระบายน้ํา

440,000
600,000

439,600
453,060

5,657,000

5,506,660

รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
พัฒนาการบริหาร
โดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
การทองเที่ยว
การอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ
19
โครงการ

จํานวน
โครงการ
๓
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล
2.โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน
3.โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู
4.โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
5.โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล
6.โครงการงานวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
7.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบตั ร
แกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
8.โครงการดนตรีเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชน
9.โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูผสู อนชาวตางประเทศ
10.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
11.โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน อปท.
12.โครงการเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สองพี่นองในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
13.โครงการงานวันลอยกระทง
14.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
15.โครงการงานวันขึ้นปใหม
16.โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
17.โครงการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18.โครงการงานวันสงกรานต
19.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
รวมงบประมาณ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการฝกอาชีพแกประชาชน
2.โครงการเทศกาลอาหารดีตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
3.โครงการพัฒนารานจําหนายอาหาร
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
อนุมัติ
500,000
50,000
70,000
300,000

งบประมาณ
จายจริง
649,293
44,610
69,240
135,968

400,000
15,000

74,555
10,170

80,000
100,000
640,440
200,000
150,000

29,955
81,180
636,840
75,385
119,970

50,000
50,000
200,000
30,000
300,000
80,000
400,000
30,000
3,645,440

50,000
47,435
195,331
11,665
287,660
79,768
386,812
29,909
3,015,746

งบประมาณ งบประมาณ
อนุมัติ
จายจริง
200,000

23,800

1,700,000

1,693,750

100,000

85,000

2,000,000

1,802,550
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให
ประชาชนใน
ทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของ
ประชาชนใน
ทองถิ่น

จํานวน
โครงการ
5
โครงการ

จํานวน
โครงการ
5๐
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
2.โครงการสัตวแพทยเคลื่อนที่
3.โครงการทองถิ่นใสใจผูส ูงอายุ และคนพิการ
4.โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
5.โครงการเงินอุดหนุนศูนยปฏิบตั กิ ารตอสูเ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพส.จ.สพ.)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
600,000
105,000
200,000
75,000

งบประมาณ
จายจริง
17,000
105,000
44,947
83,972

100,000
1,080,000

100,000
350,919

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานและลูกจาง

งบประมาณ
อนุมัติ
30,000

งบประมาณ
จายจริง
28,228

400,000
251,500

145,650
250,594

150,000

149,500

350,000
100,000
10,000
2,600
8,500
10,000
120,000
35,000
30,000
7,000
32,000
4,200
5,300
3,500
50,000
50,000
15,000
173,300

95,200
134,820
10,000
2,600
8,500
10,000
78,100
35,000
30,000
7,000
32,000
4,200
5,300
3,500
49,220
49,000
8,850
172,800

556,000

555,400

180,000

179,500

3.โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล
4.โครงการปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
5.โครงการปรับปรุงระบบทําความเย็นภายในหอประชุม
และอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่นอง
6.โครงการจัดซื้อเครื่องจัดลําดับคิว
7.จัดซื้อเครื่องโทรสาร
8.จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล
9.จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร
10.จัดชื้อเครื่องบันทึกเวลาดวยลายนิ้วมือ
11.จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
12.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
13.จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล
14.จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
15.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
16.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก
17.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
18.จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
19.จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ
20.โครงการจัดซื้อเครื่องลางรองระบายน้ํา
21.จัดซื้อโทรโขงแบบมือถือ
22.โครงการกอสรางติดตั้งปายชุมชน
23.โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค(ชุมชนอําเภอเกา)
24.โครงการปรับปรุงที่ทําการชุมชนรางโตนด
(ชุมชนรางโตนด)
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ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
25.โครงการถมดินขางศาลาอเนกประสงคชุมชน
สองพี่นอง (ชุมชนสองพี่นอง)
26.โครงการกอสรางเขื่อน คสล.ริมน้ําดานหลังที่ทําการ
ชุมชนไผหมู (ชุมชนไผหมู)
27.จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
28.จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
29.จัดซื้อลอวัดระยะทางระบบดิจติ อล
30.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3
31.โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมระหวางอาคาร
อเนกประสงคกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
32.โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
33.โครงการติดตั้งที่กั้นนกบริเวณหลังคาลานหองโถง
กลางโรงเรียนเทศบาล 1
34.โครงการติดตั้งตาขายลวดกั้นนกพิราบโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดโพธิ์อน
35.โครงการติดตั้งตาขายลวดกั้นนกพิราบโรงเรียน
เทศบาล 5วัดศรีสําราญ
36.โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2
37.โครงการตอเติมชั้นลางอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 3
38.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานธนานุบาล
39.โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง JCB
40.โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ําเบอร 2
ทะเบียน สพ 83 - 2040 สุพรรณบุรี
41.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย จํานวน 56 จุด
ภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง
42.โครงการติดตั้งปายชื่อสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมืองสองพี่นอง
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งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

320,000

319,000

180,000
90,000
38,000
25,000

180,000
90,000
38,000
25,000

53,000

53,000

1,300,000
60,000

1,298,000
60,000

150,000

149,000

100,000

98,000

100,000
300,000
250,000
330,000
4,750,000

98,000
299,500
519,320
329,500
4,750,000

650,000

647,000

1,200,000

1,198,000

90,000

90,000

ì Úó19

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
4๓.โครงการซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
-ติดมุงลวดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 48 บาน
-ติดตั้งโถสวม จํานวน 8 ที่
4๔.โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ใหโรงเรียนเทศบาล 2
4๕.โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑการศึกษา (ครุภัณฑคอมพิวเตอร
พกพา)แท็บเล็ต ใหโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล 3,4,5

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

60,000

60,000

637,000

637,000

1,284,000

1,284,000

4๖.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุ
ทางการศึกษาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353,600

353,600

4๗.โครงการซอมแซมอาคารเรียน และรั้วดานหนา
โรงเรียนเทศบาล 5

199,500

199,500

๔๘.โครงการซอมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12
หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 4

199,500

199,500

199,650

199,650

199,500

199,500

๑๖,๒๘๒,๖๕๐

๑๕,๔๑๙,๐๓๒

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

100,000

28,685

80,000

80,000

80,000
70,000
1,500,000
1,830,000

80,000
70,000
1,498,000
1,756,685

๓1,095,090

๒7,851,592

๔๙.โครงการซอมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12
หองเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
5๐.โครงการซอมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

จํานวน
โครงการ
5
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
1.โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.โครงการติดตั้งกลองวงจรปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 ตัว
3.โครงการติดตั้งกลองวงจรปดโรงเรียนเทศบาล 2
จํานวน 6 ตัว
4.โครงการติดตั้งกลองวงจรปดสถานธนานุบาล
5.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV
รวมงบประมาณ
รวมจํานวนโครงการ ๘๙ โครงการ งบประมาณ
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 ปงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2562)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
และไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) ประกาศใชเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
จัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2558-2560 (เพิ่ มเติม) ฉบั บที่ 2 เมื่อวัน ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีโ ครงการที่บ รรจุอยูใน
แผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม พ.ศ.2558 จํานวน 115 โครงการงบประมาณ 47,809,200 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ปรับปรุง ขยาย และซอมบํารุงเสนทางการคมนาคม
ทอระบายน้ํา สะพานใหไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง

2558

จํานวน
7

2,803,000

31

8,128,000

5

4,300,000

15

9,840,000

45

13,147,700

7
110

2,730,000
40,948,700

2. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยว การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพือ่ ใหประชาชนในทองถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิ่น
6. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาที่ 3
- พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ-เครื่องใช
อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
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จํานวน

1
1

2558
งบประมาณ

650,000
650,000
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จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)
แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร
รายละเอียด
ที่
1
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง
2
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น
3
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยวการอนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
5
การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิ่น
6
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
5

งบประมาณ
(บาท)
3,018,000

25

10,647,440

5

4,100,000

9

9,680,000

35

11,225,500

4

530,000

83

39,200,940

 การจายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)
แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 1
4
1.โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. เขาหมูบาน
การพัฒนาดาน
โครงการ บอดินทรายชวงที่ 3 (ชุมชนบางใหญ)
โครงสรางพื้นฐาน
2.โครงการทาสีหอถังสูงในระบบผลิตเทศบาล
ทุกระบบใหได
3.โครงการติดตั้งปมน้ําแรงสูงพรอมติดตั้งระบบไฟฟา
มาตรฐาน
4.โครงการปรับปรุงวางทอเมนสงน้ําประปาสะพาน
เพียงพอและ
บางใหญ-อําเภอเกา
ทั่วถึง

งบประมาณ
อนุมัติ
535,000

งบประมาณ
จายจริง
534,600

50,000
550,000
1,530,000

50,000
550,000
1,530,000

รวมงบประมาณ

2,665,000

2,664,600

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

จํานวน
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ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
และพัฒนาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
และพัฒนาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น

โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
22
1.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล
โครงการ 2.โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน
3.โครงการสอนภาษาอังกฤษ
4.โครงการสอนภาษาจีน
5.โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู
6.โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
7.โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาล
8.โครงการงานวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
9.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
10.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
11.โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในชุมชน

จํานวน
โครงการ

อนุมัติ
500,000
50,000
636,840
189,600
70,000
300,000
500,000

จายจริง
599,973.10
46,653
636,840
189,600
54,740
189,859.10
480,914

15,000
300,000
200,000
150,000

14,630
199,941
190,502
101,986

300,000

164,700

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
13.โครงการเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สองพี่นองในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
14.โครงการงานวันลอยกระทง
15.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
16.โครงการงานวันขึ้นปใหม
17.โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
18.โครงการงานวันบวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
19.โครงการงานวันสงกรานต
20.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม
21.โครงการกอสรางอาคารเรียนเด็กอนุบาล
22.โครงการเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรีในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
50,000

งบประมาณ
จายจริง
50,000

40,000
200,000
30,000
300,000
90,000

39,955
200,000
24,255
299,996
89,998

400,000
36,000

399,975
49,969

6,000,000
50,000

5,895,000
50,000

รวมงบประมาณ

10,407,440

9,969,486.20
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
การทองเที่ยว
การอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
4
1.โครงการตลาดสดนาซื้อ
โครงการ 2.โครงการเทศกาลอาหารดีตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
3.โครงการพัฒนารานจําหนายอาหาร
4.โครงการปรับปรุงบอขยะหนองอายเนื้อ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
7
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
โครงการ 2.โครงการสัตวแพทยเคลื่อนที่
3.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยทางเลือก
4.โครงการเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
5.โครงการกอสรางสวนสุขภาพและ
ลานออกกําลังกายหนองวิช (ชุมชนสองพี่นอง)
6.โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลาง
สวนสาธารณะลาดเข็มทอง
7.โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
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งบประมาณ
อนุมัติ
250,000
1,700,000
100,000
1,850,000

งบประมาณ
จายจริง
191,380
1,699,864
85,000
1,848,000

3,900,000

3,824,244

งบประมาณ
อนุมัติ
600,000
110,000

งบประมาณ
จายจริง
579,960
109,900

4,000,000
285,000
1,980,000

4,000,000
155,245
1,978,000

1,930,000

1,925,000

75,000

74,963

8,980,000

8,823,068

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง
ì Úó24

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล
และสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชน
ในทองถิ่น

ยุทธศาสตร

30
โครงการ

จํานวน
โครงการ

1.โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
3.โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
4.โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง
5.โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานผูนําชุมชน
6.โครงการทาสีอาคารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
7.โครงการทาสีรั้วรอบสํานักงานเทศบาล
8.โครงการปรับปรุงทาสีบานพักพนักงานเทศบาล(แฟลต)
9.โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวย
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3,000) และ
โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS)
10.โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (กองคลัง)
11.โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก (กองคลัง)
12.โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง
จํานวน 2 ชั้น (กองคลัง)
13.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร (กองคลัง)
14.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
ชุมชนสองพี่นอง
15.โครงการกอสรางลาน คสล.ปากซอย 15 ชุมชนนายจาง
16.โครงการกอสรางลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนายจาง
17.โครงการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค
พรอมโครงหลังคา ชุมชนรางภาษี
18.โครงการกอสรางที่ทําการชุมชนหนาอําเภอ
19.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชุมชนคลองมะดัน
20.โครงการทาสีรั้งโรงเรียนเทศบาล 1
21.โครงการกอสรางหลังคากันสาดหนามุข
โรงเรียนเทศบาล 5
22.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
23.โครงการจัดซื้อเครื่องเลน DVD ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
24.โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย
25.โครงการจัดซื้อสวานขนาดใหญใชได 3 ระบบ

30,000
50,000
1,450,000
500,000

29,960
43,576
241,550
478,100

800,000
390,000

625,460
389,000

197,000
100,000
400,000

196,200
98,000
370,000

14,000
11,400
5,000

14,000
11,400
10,000

40,600
540,000

43,400
540,000

530,000
200,000
560,000

529,000
199,000
558,000

900,000
35,000
82,000
83,000

898,500
34,950
82,000
83,000

60,000
11,000
3,000,000
15,000

59,880
10,800
2,897,000
15,000

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง
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26.โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (กองวิชาการฯ)
27.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร (กองวิชาการฯ)
28.โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (กองการประปา)
29.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น
30.โครงการจัดซื่อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยาว
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และทรัพยสิน

จํานวน
โครงการ
3
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
1.โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.โครงการเงินอุดหนุนศูนยปฏิบตั กิ ารตอสูเ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี (ศพส.จ.สพ.)
3.โครงการติดตั้งกลองวงจรปดโรงเรียนเทศบาล 4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการทั้งสิ้น 70 โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2558-2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
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13,400
40,600
12,000
22,000

13,400
43,400
12,000
22,000

23,000

23,000

10,115,000

8,571,576

งบประมาณ
อนุมัติ
50,000

งบประมาณ
จายจริง
43,900

100,000

100,000

80,000

80,000

230,000

223,900

36,090,440

34,076,874.20

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง
ì Úó26

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดย
ใชหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
พัฒนาการบริหาร
โดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น

1
โครงการ

จํานวน
โครงการ
2
โครงการ

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ํา
ทะเบียน สพ 82-5332 สุพรรณบุรี

650,000

647,000

รวมงบประมาณ

650,000

647,000

รวมโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ

650,000

647,000

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

6,000,000
50,000

5,895,000
50,000

6,050,000

5,945,000

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2558-2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
1.โครงการกอสรางอาคารเรียนเด็กอนุบาล
2.โครงการเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2558

รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

10,500
150,000

10,500
100,234

160,500

110,734

รวมโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ งบประมาณ

6,210,500

6,055,734

รวมโครงการในแผนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณ

6,860,500

6,702,734

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล
และสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชน
ในทองถิ่น

จํานวน
โครงการ
2
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2558-2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
1.โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้สาํ นักงาน
2.โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
ประจําป 2558

รวมงบประมาณ

รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปและแผนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 75 โครงการ งบประมาณ
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42,950,940

40,779,608.20

ì Úó28

 ปงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองสองพี่นอง ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่ไดบัญญัติไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผาน
การมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในกอนนํามาทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
และไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558
จัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกาศใชเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยมี
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ดังนี้
จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง
2. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยว การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพือ่ ใหประชาชนในทองถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่น
6. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามป
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2559
จํานวน

งบประมาณ

20

13,951,000

27

8,952,000

7

8,700,000

11

21,738,000

53

20,709,800

7

5,330,000

125

79,380,800

ì Úó29

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร

2559
จํานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน เพียงพอ
และทั่วถึง
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาที่ 1
- ปรับปรุง ขยาย และซอมบํารุงเสนทางการ
คมนาคม ทอระบายน้าํ สะพาน ใหไดมาตรฐาน

2

2,631,000

รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 1

2

2,631,000

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยว
การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาที่ 4
- อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสว นรวม
ของประชาชนในทองถิน่
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาที่ 3
- พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ-เครื่องใช
อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 5
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2559
จํานวน

1
1

จํานวน

งบประมาณ

250,000
250,000

ป 2559
งบประมาณ

10

1,647,400

10

1,647,400
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 การจายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2559
และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานทุก
ระบบใหไดมาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
12
1.โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสําราญ 1 พรอม
โครงการ
วางทอระบายน้ํา คสล.
2.โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1
3.โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนศรีสําราญ 3 ซอย 4
4.โครงการวางทอระบายน้ําถนนโพธิ์อน-คลองมะดัน ซอย 1
5.โครงการลอกทอระบายน้ํา
6.โครงการติดตั้งเสียงตามสายของเทศบาล
7.โครงการจัดซื้อปมสูบจายสารเคมี VTC (ใชกับคลอรีน)
8.โครงการจัดซื้อปมสูบจายสารเคมี VEC (ใชกับแพคน้ํา)
9.โครงการทาสีหอถังสูงในระบบผลิตหนาอําเภอ
10.โครงการปรับปรุงระบบทรายกรองน้ํา เปลี่ยนหัวกรอง
น้ําประปา ชุดผลิตที่ 2
11.โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลอง
มะดัน-รานเจคิด-สะพานรางโตนด)
12.โครงการปรับปรุงหอถังสูงหนาอําเภอ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
3,878,000
6,830,000
1,022,000
320,000
1,000,000
520,000
80,000
80,000
50,000
200,000

งบประมาณ
จายจริง
2,682,220
*1,195,780
*6,812,000
ไมไดดําเนินการ
319,000
ไมไดดําเนินการ
*520,000
159,999.97
48,000
199,747.60

1,100,000

*1,100,000

353,000

353,000

15,433,000

13,389,747.57

หมายเหตุ : *โครงการที่ 1 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสําราญ 1 พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
กันเงิน จํานวน 1,195,780 บาท
*โครงการที่ 2 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1 กันเงิน จํานวน 6,812,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนศรีสําราญ 3 ซอย 4 ไมไดดําเนินการ
โครงการที่ 5 โครงการลอกทอระบายน้ํา โอนลด
*โครงการที่ 6 โครงการติดตั้งเสียงตามสายของเทศบาล กันเงิน จํานวน 520,000 บาท
โครงการที่ 7 โครงการจัดซื้อปมสูบจายสารเคมี VTC (ใชกับคลอรีน) และ โครงการที่ 8 โครงการ
จัดซื้อปมสูบจายสารเคมี VEC (ใชกับแพคน้ํา) มียอดจายรวม
*โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา (จากสะพานคลองมะดัน-รานเจคิด-สะพานรางโตนด)
กันเงิน จํานวน 1,100,000 บาท
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
การกีฬา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
และพัฒนาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
20
1.โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน
โครงการ 2.โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู
3.โครงการดนตรีเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
4.โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
5.โครงการงานวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
6.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล
7.โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูผสู อนชาว
ตางประเทศ
8.โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเทศบาล
9.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
10.โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนระหวาง
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสองพี่นอง
11.โครงการสงทีมนักกีฬาไปเขาแขงขันกีฬา
12.โครงการเงินอุดหนุนการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ.2559)
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
13.โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําป 2559
14.โครงการงานวันลอยกระทง
15.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
16.โครงการงานวันขึ้นปใหม
17.โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
18.โครงการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19.โครงการงานวันสงกรานต
20.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
อนุมัติ
50,000
70,000
100,000
300,000
15,000
600,000
663,840

งบประมาณ
จายจริง
44,960
54,740
66,980
266,666.10
14,991
649,923.80
663,840

198,840
300,000
150,000

198,840
180,217
88,023

100,000
1,337,000

34,740
1,147,880.64

50,000

50,000

100,000
200,000
30,000
300,000
100,000
400,000
60,000

99,999
199,955
25,545
263,005
99,981
399,998
59,994

5,124,680

4,610,278.54
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
การทองเที่ยว
การอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
5
1.โครงการฝกอาชีพแกประชาชน
โครงการ 2.โครงการตลาดสดนาซื้อ
3.โครงการเทศกาลอาหารดีตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
4.โครงการพัฒนารานจําหนายอาหาร
5.โครงการกอสรางยกระดับถนนบอขยะ(ดอนนอย)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
200,000
20,000
1,700,000
100,000
1,800,000

งบประมาณ
จายจริง
8,240
15,000
1,698,204
93,500
*1,288,000

3,820,000

3,102,944

หมายเหตุ : *โครงการที่ 5 โครงการกอสรางยกระดับถนนบอขยะ (ดอนนอย) กันเงิน จํานวน 1,288,000 บาท

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
4
1.โครงการสัตวแพทยเคลื่อนที่
โครงการ 2.โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
(เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน)
3.โครงการทองถิ่นใสใจผูส ูงอายุและคนพิการ
4. โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
150,000
285,000

งบประมาณ
จายจริง
110,310
155,142

200,000
75,000

ไมไดดําเนินการ
75,000

710,000

340,452

หมายเหตุ : โครงการที่ 3 โครงการทองถิ่นใสใจผูสูงอายุและคนพิการ โอนลด
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในทองถิ่น

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
โครงการ
ประจําปงบประมาณ 2559
28
1.โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
โครงการ 2. โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3.โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําทองถิ่น
4.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.โครงการจัดทําวารสารเผยแพรผลงานของ
เทศบาลเมืองสองพี่นอง
6.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
7.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทยี ู
8.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
9.โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กใสแฟมเอกสาร
10.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร Notebook
11.โครงการปรับปรุงขอมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพยสินดวยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3,000) และโปรแกรมประยุกตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS)
12.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
13.โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
14.โครงการซอมรถยนตบรรทุกน้าํ เบอร 4
เลขทะเบียน 83-2036 สุพรรณบุรี
15.โครงการติดตั้งถังโฟมเคมีดับเพลิงรถบรรทุกน้ําเบอร 2
เลขทะเบียน 83-2040 สุพรรณบุรี
16.โครงการตอเติมหลังคากันสาดรอบอาคารงานปองกันฯ
17.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
18.โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน
19.โครงการปรับปรุงซอมแซมโครงหลังคาตลาดสดเทศบาล
20.โครงการกอลาน คสล. พรอมโครงหลังคาคลุมบริเวณ
ขางศาลาเอนกประสงคชุมชนสองพี่นอง
21.โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรแบบมือถือ
22.โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
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งบประมาณ
งบประมาณ
อนุมัติ
จายจริง
50,000
33,094
30,000
30,000
50,000 ไมไดดําเนินการ
50,000
16,400
65,000

65,000

36,000
28,000
33,000
2,500
17,000
400,000

35,600
28,000
33,000
2,500
17,000
342,280

60,000
12,200
850,000

60,000
12,200
840,000

450,000

450,000

475,000
385,000
18,000
18,000
10,000
10,000
280,000 ไมไดดําเนินการ
1,177,000
50,000
85,000

723,000
50,000
85,000
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน
ในทองถิ่น

จํานวน
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
23.โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทศั นภายในเกาะกลาง
สวนสุขภาพลาดเข็มทอง
24.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง
25.โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูนําสตรี
26.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
27.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
28.โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
1,062,000

งบประมาณ
จายจริง
*1,062,000

10,000
50,000
19,000
16,000
6,100

9,800
ไมไดดําเนินการ
19,000
16,000
6,100

5,391,800

4,348,974

หมายเหตุ : โครงการที่ 3 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําทองถิ่น ไมไดดําเนินการ
โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงซอมแซมโครงหลังคาตลาดสดเทศบาล ไมไดดําเนินการ
*โครงการที่ 23 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
กันเงิน จํานวน 1.062,000 บาท
โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูนําสตรี ไมไดดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
3
1.โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา
โครงการ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.โครงการเงินอุดหนุนศูนยปฏิบตั กิ ารตอสูเ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี (ศพส.จ.สพ.)
3.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
รวมงบประมาณ
รวมโครงการทั้งสิ้น 72 โครงการ งบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
50,000

งบประมาณ
จายจริง
41,570

100,000

100,000

100,000

ไมไดดําเนินการ

250,000

141,570

30,729,480

25,933,966.11

หมายเหตุ : โครงการที่ 3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ไมไดดําเนินการ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานทุก
ระบบใหไดมาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
โครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
2
1.โครงการกอสรางถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน
โครงการ จากถนนบางลี่ –หนองวัลยเปรียงถึงบอขยะ
ชุมชนปฐมตวงทอง
2.โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ําซอยสะแกลอม
ชุมชนคลองมะดัน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ
1,980,000

งบประมาณ
จายจริง
*1,980,000

651,000

*651,000

2,631,000

2,631,000

หมายเหตุ : *โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่ –หนองวัลยเปรียง
ถึงบอขยะชุมชนปฐมตวงทอง กันเงิน จํานวน 1,980,000 บาท
*โครงการที่ 2 โครงการกอสรางเขื่อนกัน้ น้ําซอยสะแกลอมชุมชนคลองมะดัน
กันเงิน จํานวน 651,000 บาท

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชนการ
ทองเที่ยว
การอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ
1
โครงการ

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
1.โครงการจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

250,000

*250,000

250,000

*250,000

หมายเหตุ : *โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช กันเงิน จํานวนเงิน 250,000 บาท
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่น

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
1.โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจติ อล
2.โครงการตอเติมหลังคากันสาดดานขางอาคาร
งานปองกันฯ
3.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
4.โครงการกอสรางโรงจอดรถ
5.โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
6.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผลแบบที่ 2
7.โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟา
8.โครงการจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
9.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook
สําหรับงานประมวลผล
10.โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน

จํานวน
โครงการ
10
โครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

10,000
360,000

9,980
*360,000

462,000
255,000
460,000
58,000

*462,000
*255,000
*460,000
58,000

12,200
4,000
21,000

11,600
4,000
21,000

5,200

5,200

1,647,400

1,646,780

หมายเหตุ : *โครงการที่ 2 โครงการตอเติมหลังคากันสาดดานขางอาคารงานปองกันฯ กันเงิน 360,000 บาท
*โครงการที่ 3 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กันเงิน จํานวน 462,000 บาท
*โครงการที่ 4 โครงการกอสรางโรงจอดรถ กันเงิน จํานวน 255,000 บาท
*โครงการที่ 5 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค กันเงิน จํานวน 460,000 บาท

โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
1.โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด
(ตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่นอง)

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
จายจริง

500,000

500,000

รวมงบประมาณ

500,000

500,000

รวมโครงการในแผนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณ

5,028,400

5,027,780

รวมโครงการในแผนพัฒนาสามปและแผนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 86 โครงการ งบประมาณ

35,757,880

30,961,746.11

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จํานวน
โครงการ
1
โครงการ
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2. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน

ปญหา/ความตองการ
1. ถนนสภาพชํารุด เปนหลุมเปนบอ
เชน ถนนเทศบาล 1
2. ไมมีสถานทีเ่ ก็บน้ําดิบไวใชในฤดูแลง

แนวทางแกไข
1. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงสํารวจถนนที่อยู
ในสภาพชํารุดในเขตเทศบาลพรอมทั้ง
นําเสนอผูบริหาร เพื่อดําเนินการตามความ
จําเปนเรงดวนตอไป
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดหา
แหลงน้ําดิบ เพื่อผลิตน้ําประปารองรับใน
ฤดูแลง และขยายระบบบริการน้ําประปาให
ทั่วถึง เสมอภาค สะอาดและน้ําไหล
ตลอดเวลา

การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
2. การทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

ปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

1. การใหขอมูลดานการทองเที่ยว
ที่ไมชัดเจน
2. การจราจรติดขัด เชน หอนาฬิกา
ตลาดสด
3. ไมมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่
สอดคลอง กับประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของสองพี่นอง

1. ประชาสัมพันธขอมูลและเสนทาง
คมนาคมของแหลงทองเที่ยว ใหประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบอยางแพรหลายและ
กวางขวาง
2. รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาเยาวชน
และประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ ประวัติ
ความเปนมาของชุมชน และมีทักษะในการ
ตอนรับ
3. จัดทําแผนปรับปรุงเสนทางจราจร และ
จัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถอยาง
เปนระบบ จัดทําปายประชาสัมพันธเสนทาง
ใหชัดเจนโดยเฉพาะถนนทางลัดตางๆ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่
สอดคลองกับประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของสองพี่นอง
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การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

1. สงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให
ผูปกครองเห็นความสําคัญของการสงบุตร
หลานมาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตละแหงมีมาตรฐานที่
แตกตางกัน
3. เยาวชนขาดการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและละเลยวัฒนธรรมแบบไทย
4. กอสรางหรือปรับปรุงสนามกีฬาใหได
มาตรฐาน จัดใหมีอุปกรณออกกําลังกาย
อยางหลากหลายและเพียงพอ

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ อุปกรณและระบบ
สารสนเทศของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการสืบทอดประเพณี
การละเลนพื้นบานรวมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน จัดกิจกรรม
เขาคายเยาวชน จัดกิจกรรมรณรงคสราง
จิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนเกีย่ วกับ
วัฒนธรรม
4. สนับสนุนอุปกรณกีฬาและอุปกรณออก
กําลังกายกลางแจงใหกับชุมชนตางๆ

การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
4. การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

1. บางพื้นที่ คนทิ้งขยะไมเปนที่เกิดความ
สกปรกและมีกลิ่นเหม็น สงผลเสียตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
2. ประชาชนมีพฤติกรรมดานสุขภาพไม
ถูกตองไมเหมาะสม
3. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการ
ปองกันโรค ทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอทีส่ าํ คัญ
4. มีสุนัขจรจัดเปนจํานวนมากตามชุมชน
ตางๆ เปนปญหาดานการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

1. สนับสนุนการดําเนินการในการจัดการ
สิ่งแวดลอม กําหนดมาตรการลงโทษ
ผูผาฝน
2. ประสานกับชุมชนและหนวยงานตางๆ
เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนเพื่อ
จัดบริการดานการดูแลสงเสริมรักษา
สุขภาพไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. สงเสริมกิจกรรมบริการสุขภาพและการ
สงเสริมสุขภาพในชุมชนทุกกลุม ทุกวัย
สงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชน
4. ควบคุมปริมาณสุนัขและสัตวจรจัดเพื่อ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและโรคติดตออื่นๆ

ćÚëö
ĀÝÚßò
ÓÚóØî È×õ
ćÜöß.é.ƘƛƜƗ-ƘƛƜƚ ÿØéÛóæÿâø
î Èëî Èßö
ćÚî È

ì ÚóĒĘ

การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
5. สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพ
ชีวิต

ปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

1. ปญหายาเสพติดในชุมชน
2. ขาดการสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมกอใหเกิดคานิยมทีผ่ ิดๆ สงผลให
สถาบันครอบครัว ออนแอลง
3. เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูด อ ยโอกาส
ยังไมไดรับการคุมครองและสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง
4. ปญหาอาชญากรรมในชุมชนและ
พื้นที่เปลี่ยว
5. ประชาชนไมเขาใจระเบียบและ
หลักเกณฑในการใหการสงเคราะห
ของทางราชการ

1. สนับสนุนหนวยงาน สถานศึกษาและ
ชุมชนที่จัดโครงการปองกันและแกปญหา
ยาเสพติด
2. จัดใหมีโครงการสงเสริมและสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว
3. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส
4. ติดตั้งไฟสองสวางในพื้นที่เปลี่ยว
๕. ประชาสัมพันธวิธีการและหลักเกณฑการ
สงเคราะหของทางราชการใหประชาชน
ทราบ

การวิเคราะหปญหา/ความตองการและแนวทางแกไข
ดาน
6. การบริหารงานและบริการ

ปญหา/ความตองการ

แนวทางแกไข

1. การมีสวนรวมทางการเมือง เชน การมา
ใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน
2. การประชุมประชาคมเมือง มีผแู ทนจาก
ชุมชน และผูแทนภาคสวนตางๆ ใหความ
สนใจเขารวมการประชุมนอย
3. ประชาชนสวนใหญและผูนําชุมชน
บางสวนไมเขาใจ และไมสนใจที่จะเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
4. การบริหารงานทีล่ าชา งบประมาณไม
เพียงพอ
5. การประสานงานลาชา

1. ใหความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
โดยเฉพาะเรื่องอํานาจหนาที่และพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาล ใหแกประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่
2. รณรงคสรางจิตสํานึกทางการเมือง ให
ประชาชน เห็นความสําคัญของตนเองใน
การมีสวนรวมทางการเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การไปใชสิทธิ
เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเสียง
อยางสม่ําเสมอ
3. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน
และทั่วถึง
4. พัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนและ
ประชาชน สงเสริมความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่และการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่น
5. จัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกของพนักงาน
ใหเปนผูใหบริการที่ดี
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สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความมั่นคง
๑. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมือง
๒. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลาง
และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง
และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
๓. สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุน
๔. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
ความมั่งคั่ง
๑. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ํา
ของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
๒. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การ
ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
3. ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน
ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่
ยอมรับ รวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพที่ดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3. มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนา
ในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่มาของขอมูล : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564 )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

จุดเนนและประเด็นการพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เงื่อนไขและสภาพแวดลอมในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะเปนแรงกดดันใหประเทศ
ไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด โดยที่การปรับตัวจะตองเริ่มที่การเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุก ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาใหสัมฤทธิ์
ผลไดในระยะเวลา 4-5 ป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะ
ไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพของคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น
รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก ในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะ
ยาว และไมสามารถบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป 2579 ซึ่งเปนอนาคตของประเทศ
ไทยที่ กํา หนดไว ภ ายใต ยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนั้นชว งเวลา 5 ป ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 จึงเปนชวงเวลาสําคัญที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ
เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนี้จุดเนนและประเด็นหลักที่เปนหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้นใหความสําคัญกับประเด็นที่
มีลักษณะการบูรณาการสําคัญที่ตองนํามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจัง
เปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดเปาหมายในดานตางๆ ในชวงเวลา 5 ป โดยคํานึงถึงการ
ดําเนินการตอยอดตอไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และในขณะเดี ย วกั น แผนพัฒ นาฉบั บ นี้ จั ด ทํ า เปา หมายและตั ว ชี้ วั ดรายละเอี ย ดมากกว า ใน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ผ า นมาเพื่ อ ให กํ า กั บ และเชื่ อ มโยงกั บ การกํ า หนดเป า หมายในแผนระดั บ รองและ
แผนปฏิบัติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆ ประกอบดวย
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1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเปนไทย
2. การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคา
สินคาและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและใหมีบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
และเศรษฐกิ จ ไทยมี เ สถี ย รภาพและมี อัต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร อยละ ๕ ต อป เ พื่ อให บ รรลุ
เปาหมายการเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป ๒๕๗๙
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง
ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณสัดสวนของ
ขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง
ปญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
เปนตน และ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสําคัญ
เปาหมาย 6 หลัก ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตรชาติที่ตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป คือ
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม
มีความเลื่ อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู และเรีย นรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มี
สุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ มีความเจริญเติมโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม
มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทสําคั ญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิ จ ตั้ ง อยู บ นฐานของการใช น วั ต กรรม สามารถแข ง ขั น ในการผลิ ต ได แ ละค า ขายเป น มี ค วามเป น สั ง คม
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ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเดนเปนที่ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิต
และบริ การที่ สํ า คั ญ เช น บริ การด า นสุ ขภาพ และท องเที่ ย วแบบคุณภาพ เป น ครัว โลกของอาหารคุณภาพและ
ปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูง
และเทคโนโลยีอัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ใหมๆ เพื่อนําประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเปนอัจฉริยะไดในระยะยาว
สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ถูกกําหนด
จากยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลอง และการตอบสนองตอเปาหมายที่ตองบรรลุในระยะเวลา 5 ป ที่จะเปนการวางพื้นฐานที่สามารถสานตอ
การพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาใหเกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยใชหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง
ยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตรซึ่งมี
รายละเอียดมากกวาในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่องนั้นเปนการยากในการที่จะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนา
ระยะยาว ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร
ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการ
ดําเนินยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกกาวหนึ่งสําหรับการเชื่อมตอกับการแปลงแผนสูการ
ปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยได
กําหนดแผนงาน/โครงการกลุมสําคัญๆ ที่ตองดําเนินการในระดับแผนงานและโครงการสําคัญ (Flagship Program)
ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใชกลไกแผน
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เฉพาะด า น ยุ ทธศาสตร กระทรวง แผนการพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป ของหน ว ยงานต างๆ ในการขั บ เคลื่ อนตามแนวยุ ทธศาสตร นั้ น ๆ ให บ รรลุ ผ ล โดยจะต อ งมี การจั ดสรร
งบประมาณแบบบูรณการประเด็นการพัฒนาและเชิงพื้นที่และมีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่
เปนระบบที่สามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไดอยางแทจริง ซึ่งในชวง ๕ ปตอจากนี้ระบบ
งบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพื่อการรองรับ
ความท า ทายในการพั ฒ นา ในขณะเดี ย วกั น แนวทางการพั ฒ นาซึ่ ง เป น รายละเอี ย ดภายใต ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง ๑๐
ยุ ทธศาสตร นั้ น ได กํา หนดให ค รอบคลุ มในหลากหลายประเด็น และแนวทางการพั ฒ นาเฉพาะด านซึ่ง หน ว ยงาน
รับผิดชอบไดกําหนดไวแลวภายใหแผนเฉพาะดานหรือกําลังดําเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อการบูรณาการประเด็น
การพัฒนาและเพื่อสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและเกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์
ผล นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอ โดยมุงเนนในเรื่องที่มีความชัดเจนและตองเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอจากนี้ไป ซึ่งนับวาเปนทั้งชวงเวลาสําคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐาน
เพื่อการพัฒนาในระยะยาวใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
( จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี )
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางสินคาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การทองเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขงขัน
และการคาผานแดนสูเอเซีย”
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
1. มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัย
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต
4. สงเสริมการคา
5. พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
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ธุรกิจ SMEs ที่โดดเดนในพื้นที่
ธุรกิจที่โดดเดนในเชิงเศรษฐกิจ
ธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป อาหาร ผักผลไม สดและแปรรูป (ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม)
การผลิตเซรามิก เครื่องปนดินเผา (ราชบุรี)
ดานการคาชายแดน การคาพืชไร (กาญจนบุรี)
ธุรกิจที่รองรับดานการทองเที่ยวธรรมชาติ โรงแรมรีสอรท (กาญจนบุรี)
ธุรกิจอาหาร การจัดโตะจีนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (นครปฐม)
ธุรกิจปศุสัตว (นครปฐม)
ธุรกิจที่โดดเดนในเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตลาดน้ํา ตลาดโบราณ โฮมสเตย
(ตลาดสามชุก-สุพรรณบุรี ตลาดเจ็ดเสมียน-ราชบุรี ดอนหวาย และคลองมหาสวัสดิ์-นครปฐม)
ศิลปะการแสดงพื้นบาน (สุพรรณบุรี)
พันธกิจของกลุมจังหวัด
“มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณคาดานอาหาร
ปลอดภัย สงเสริมการคาผานแดนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ”
วิสัยทัศนของจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน
“สุพรรณบุรีเปนจังหวัดชั้นนําในดานแหลงผลิตอาหาร และผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสูสากล
เปนศูนยกลางการศึกษาและการทองเที่ยว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพชีวิต
ที่ดียึดการมีสวนรวม”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เพื่อการบริโภคและการสงออก
2. การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล คูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
5. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
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เปาประสงค
1. เพิ่มมูลคาผลิตคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการ
บริโภคและการสงออก และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจจังหวัด
2. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว และการจําหนายผลิตภัณฑสินคาทองถิ่น
3. อนุรักษ ฟนฟูแหลงทองเที่ยว ภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
เอื้ออํานวยประโยชนอยางยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง
6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
7. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เขาสูมาตรฐานสากล
8. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารดวยความโปรงใส

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก
เปาประสงค
1. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและสงเสริมการสงออก
สินคา เกษตรอุตสาหกรรม
2. เพิ่มมูลคาและคุณภาพดานผลิตภัณฑอาหาร

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
เปาประสงค
๑. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและการจําหนายผลิตภัณฑสินคาทองถิ่น
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดใหเอื้ออํานวยประโยชนอยางยั่งยืน
๓. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษพันธุพืชพันธุสัตวที่ยั่งยืน
๔. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมพรอมสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่นใหไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค
๑. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญหาความยากจน
๒. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
๓. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
๔. สนับสนุนสงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสพุ รรณ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
เปาประสงค
๑. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬา
สูความเปนเลิศ
เปาประสงค
๑. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน

ยุทธศาสตรที่ ๖ การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
เปาประสงค
๑. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส
๒. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๓. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน
เปาประสงค
๑. มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด
๒. สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กําหนดเขตพื้นที่ในการกอสรางตาง ๆ
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ยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศนจังหวัด (Vision)
“สุพรรณบุรี เปนจังหวัดชั้นนําในดานแหลงผลิตอาหาร และผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสูสากล
เปนศูนยกลางการศึกษา การกีฬา และการทองเที่ยว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพ
ชีวิตที่ดี ยึดการมีสวนรวม”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตร เชื่อมโยง สูเกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
เปาประสงค
๑. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
และเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงค
๑. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและการจําหนายผลิตภัณฑสินคาทองถิ่น
๒. อนุรักษ ฟนฟูแหลงทองเที่ยว ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวยประโยชนอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
๒. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และแกไขปญหาความยากจน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
เปาประสงค
๑. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
๒. ยกระดับการกีฬาของจังหวัด เขาสูมาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
เปาประสงค
๑. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารดวยความโปรงใส
กลยุทธ ประกอบดวย ๑๗ กุลยุทธ คือ
๑. การสงเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับ
ปจจัยพื้นฐาน
๒. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนการผลิตสินคาอาหารปลอดภัยเพื่อการแขงขัน
ทางการคาและสงออก
๓. การแปรรูปเพื่อสรางและเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
๔. การพัฒนาระบบการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย
๕. การพัฒนาการขนสงสินคา และการบริหารจัดการสินคา (Logistics)
๖. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตการมีสวนรวม
๘. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยว
๙. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยว
๑๐. การพัฒนาดานการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ
๑๑. การพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางดานสังคม
๑๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : สุขภาพอนามัย การมีงานทําและมีรายไดและชีวิตครอบครัวอบอุน
๑๓. การบริหารจัดการพื้นที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดระเบียบสังคมและ
การพัฒนาความรวมมือ สรางความเขมแข็งชุมชน
๑๔. ยกการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา
๑๕. การพัฒนาศักยภาพความพรอมของบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา
และกีฬา
๑๖. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารดวยความโปรงใส
๑๗. สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการและเอกชน
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ยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองสองพี่นอง
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองสองพี่นอง ( Vision )
“ เมืองสองพี่นองทองถิ่นนาอยู ประชาชนมีสวนรวมพัฒนา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียงและยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ปรับปรุง ขยาย และซอมบํารุงเสนทางการคมนาคม ทอระบายน้ํา สะพานใหไดมาตรฐาน
๑.๒ ใหมีการติดตั้งระบบการสื่อสาร และระบบโทรคมนาคมใหครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
๑.๓ ใหมีระบบแสงสวางตามเสนทางการคมนาคมและในยานชุมชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๔ พัฒนาระบบกิจการประปาใหไดมาตรฐาน ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน
๑.๕ พัฒนาระบบการคมนาคมและการจราจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริม พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ
๒.๓ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยวการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
3.๑ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน
3.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3.๓ สงเสริมการฝกอาชีพ และการสรางงานในชุมชน
3.๔ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
3.๕ บริหารจัดการดานการสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ
3.๖ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาดานการสาธารณสุขสูชุมชนอยางเพียงพอและทั่วถึง
๔.๒ ดูแลผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๓ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
๔.๔ พัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ และสงเสริมการนันทนาการในชุมชน
๔.๕ เฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการบริการใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๕.๓ พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ-เครื่องใช อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
๖.๒ ปรับปรุงและพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๓ การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชน
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3. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถิ่น
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
(1) มีทําเลที่ตั้งเทศบาลเหมาะสมอยูไมหาง
จากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร มี
ตลาดรองรั บ ผลผลิ ตทางการเกษตร มี การคมนาคมที่
สะดวกสบาย ส ว นราชการ หน ว ยงาน มี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานกันอยางตอเนื่อง
(2) มีศักยภาพในการพัฒนาดานการเกษตร
ค อ นข า งสมบู ร ณ และเหมาะสมอย า งยิ่ ง มี ร ะบบ
ชลประทานครอบคลุมทั้งอําเภอ มีคลองสองพี่นองไหลผาน
ในเขตเทศบาลเปนผลดีตอการเกษตรกรรมและการคาสัตว
น้ํา และมีเขื่อนปองกันปญหาน้ําทวม
( 3 ) ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ส อ ง พี่ น อ ง
ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
เปนเอกลักษณของตนเองซึ่งมีชุมชนชาวจีนในตลาดบาง
ลี่ยั งคงถื อปฏิ บั ติและอนุ รั กษ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ดั้งเดิมไว สามารถสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ได

จุดออน (Weaknesses)
(1) ประชากรสวนใหญของเทศบาลเมืองสองพี่
น องประกอบอาชี พเกษตรกรรม ซึ่ งเกษตรกรส ว นใหญ
ขาดความรู ความเขมแข็งของการดําเนินงานกลุม และ
ดานการวางแผนการผลิตดานพืช ประมง และปศุสัตว
ไมมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ ความตองการ
และสภาวะตลาด มีการใชสารเคมีที่เกินความเหมาะสม
และความจําเปน ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูง
กอใหเกิดหนี้สินจํานวนมาก
(2) การจั ดการศึ กษา ในปจจุ บั นยั งไม สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่หลากหลายได
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

(1) พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดและขั้ น ตอนการ
กระจายอํ านาจให แก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ.
2542 กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจ
หนาที่ในการจัดทําระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในท อ งถิ่ น โดยมี ห น ว ยงานราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถาย
โอนภารกิจใหแกเทศบาล
(2) การปฏิรูประบบราชการทําใหเกิดการปรับการ
บริหารงานภาครัฐแบบเดิมที่เนนสายการบังคับบัญชาและ
ยึ ด ระเบี ย บกฎหมายเป น หลั ก มาเป น การบริ ห ารงาน
ภาครัฐแนวใหมท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและผูรับบริการ
เป น หลั ก เช น โครงการปรั บ ขยายเวลาการให บ ริ ก าร
ประชาชนในช ว งพั ก เที่ ย งและวั น เสาร ทํ า ให เ ทศบาล
สามารถบริการประชาชนไดเพิ่มขึ้น
(3) รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจ ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบความยั่งยืน และความดีใน
ภาคเศรษฐกิจฐานราก ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด และ
ภาคเศรษฐกิจสวนรวม โดยนําทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาใชประโยชน
อยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน สงผลดีตอการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจของสองพี่นอง เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน การทองเที่ยวสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

(1) สถานการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
(2) การขยายตัว ของเมืองและการเพิ่มขึ้น ของ
จํ า นวนประชากร รวมทั้ ง ประชากรแฝงภายในเขต
เทศบาล ส ง ผลให ป ระชาชนมี ร ะดั บ ความต องการใน
บริการสาธารณะสูงขึ้น ทําใหไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
(3) กฎหมายและระเบียบปฏิ บัติบางเรื่องใน
ระบบราชการยั ง ไม ไ ด รั บ การแก ไ ขให ทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะกฎหมายและระเบี ย บของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
(4) ภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเข า สู ภ าวะถดถอยได และส ง ผลกระทบต อ
เศรษฐกิจของทองถิ่น
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การประเมินสภาพแวดลอม เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของเทศบาลทั้งในแงเชิง
บวกและเชิงลบ ขอมูลสภาพแวดลอมเปนขอมูลในการประเมินสภาพการบริหารงานวาเปนอยางไร และพัฒนาไปใน
ทิศทางใด สภาพแวดลอมที่ มีบ ทบาทต อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่นองแบงได 2 ประเภท คื อ
สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน ขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก พิจารณา
จาก “โอกาส และอุปสรรค” ของเทศบาล ขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอมภายใน พิจารณาจาก “จุดแข็ง
และจุดออน” ของเทศบาล
 โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย หรือสนับสนุนให
เทศบาลเมืองสองพี่นองประสบความสําเร็จ
 อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัยคุกคาม หรือขอจํากัดที่
ทําใหการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่นองไมประสบ
ความสําเร็จ
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายใน ที่เปนขอดี หรือขอเดน ที่ทําให
เทศบาลเมืองสองพี่นองประสบความสําเร็จ
 จุดออน (Weaknesses) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดอยซึ่งสงผลเสีย
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสองพี่นอง แต
เทศบาลเมืองสองพี่นองไมสามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดในระยะสั้น ๆ ประกอบดวย ปจจัยดานตางๆ ดังนี้
1. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก จํานวนประชากร ระบบคานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แนวโนมทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปญหาสังคม ฯลฯ
2. ดานเทคโนโลยี ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
3. ดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของประชากรในพื้นที่ ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และปญหาการเงิน ฯลฯ
4. ดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติเทศบาล นโยบายรัฐบาล
กฎหมาย ระเบียบตางๆ ฯลฯ
ปจจัยทั้ง 4 ดานดังกลาว มีอิทธิพลตอการบริหารงานของเทศบาลเมืองสองพี่นองมากนอยแตกตางกันขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของผูบริหาร อยางไรก็ตามปจจัยสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยการเมืองและกฎหมาย เปน
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานของเทศบาลมากกวาดานอื่น ๆ เพราะเทศบาลเมืองสองพี่นองเปน
องคกรภาครัฐ ตองยึดระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล เปนแนวหลักในการ
ปฏิบัติงาน
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