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ส่วนท่ี 1   
บทน ำ 

  ปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้ทวีบทบาทและความส าคัญเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดข้ึนมาภายใต้แนวคิดกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้มากยิ่งข้ึน    เนื่องจากประชาชนย่อมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ท้องถ่ินของตนมากที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่
ส าคัญมากที่สุดแนวคิดหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินในยุคปัจจุบัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
องค์กรที่มีความอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามกรอบทีร่ะเบียบกฎหมายก าหนด  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการเงินและการคลัง เป็นต้น  นอกจากนี้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมอืง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ถือเป็นภารกิจอันดับแรกในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันของการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในหลายด้าน  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 

ดังนั้น  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี     โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบล
แวงใหญ่จะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้ เพราะแผนพัฒนาสามปี
จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปีดังนั้นจึงสามารถบรรจุ  โครงการที่ต้องการ
ด าเนินการลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายโดยน าข้อมูลมาจากแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 “แผนพัฒนำสำมปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ  
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1. มีความแน่นอนของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ โดยควรมกีารประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรมรวมทัง้ผลประโยชนส์าธารณะทีจ่ะได้รบัจากโครงการ/กิจกรรม 

2.  กิจกรรมทีอ่ยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหส้ามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาทีจ่ะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นแผนที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันา
หนึ่งๆ อาจมหีลายแนวทางการพฒันา 

2. เป็นแผนที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จรงิซึง่สามารถน าไปประสานบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ได ้
5. เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนในระดบัต่างๆ 
6. เป็นแผนที่มหีน่วยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
1.2.1  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรมตามปัญหาความ

ต้องการเร่งด่วน 
1.2.3 เพื่อเป็นการก าหนดแผนงาน / โครงการ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอ าเภอ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

1.2.4  เพื่อเตรียมความพรอ้มโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่จะบรรจลุงในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและสามารถน าไปด าเนินการได้ทันทีที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.5  เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกินศักยภาพของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ ่

1.2.6 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้รับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการ 

 

 

 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพฒันำสำมปี 
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เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  
11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  และแผนพัฒนาอ าเภอ แวงใหญ่  และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  จึงก าหนดให้มีกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 7  ข้ันตอน 
ดังต่อไปนี ้

  ขั้นตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดท าแผน 
  ในข้ันตอนน้ีมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 

(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่ อช้ีแจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีห้วงปี  พ.ศ.2557-
2559  ผ่านปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล่าว  ในข้ันตอนนี้จะเป็นการ
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

(2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   

  ขั้นตอนท่ี  2   การคัดเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้งก าหนดโครงการ/
กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  (3)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ให้พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรอืเปลี่ยนแปลงบรรลตุามวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  -  โครงการ/กิจกรรมทีพ่ิจารณาก าหนดอาจมเีป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ในข้ันตอนน้ีจะต้อง
ด าเนินการดังนี ้
   (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา  
เช่น  ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปะ วัฒนธรรม”   โดยได้ก าหนด “โครงการปรับปรุง   สถานที่  ประวัติศาสตร์  
ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์
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กันแต่มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มา
ขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงระยะเวลาการด าเนินงานที่สอด
รับกัน 
   (ข) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี
ในช่วงถัดไปด้วย  เนื่องจาก  ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้อง
ใช้เวลาเนื่องจากนานกว่าสามปี   ดังนั้น    เทศบาลจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ /   
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย   ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได้    

(ค)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในข้ันตอนของ
การพิจารณาก าหนดกิจกรรม เทศบาลจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
    งบประมาณรายรับ  รายจ่ายของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่                
    ทรัพยากรการบรหิารอื่น  ๆ  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามีร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ด าเนินการในเรื่องนั้น  ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง  ๆ  ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่าง
น้อยสามประเภท     คือ 
       - โครงการที่เทศบาลด าเนินการเอง  กล่าวคือ   มีขีดความสามารถทั้งทางด้าน
ก าลังเงิน   ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
       - โครงการที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่เทศบาลไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการจึง
มอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ 
       - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่    หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว) 

  ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมลู   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการส ารวจและเก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ 
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน
องค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส        
และอุปสรรค์)   ได ้
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 
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1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลอืกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพฒันา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในห้วงสามป ี

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ 

น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  

2. การคัดเลอืกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  1 ร่วมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามป ี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
        ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แต่มีความจ าเป็นต้องก าหนดข้ึนใหม่ ก็อาจก าหนดข้ึนได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้ เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ

จ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน   ที่ประชุมตามข้อ  1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนาการจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว   ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่
ในล าดับหลัง ๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ   เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ  แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางที่
จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
           วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่าย  ๆ  คือ ประชุมตกลงกัน หรือ
อาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ  หรืออาจใช้วิธีอื่น  ๆ  
ซึ่งเทศบาลต าบลแวงใหญ่   เลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในห้วงสามป ี
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว   ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการ

พัฒนาเหล่าน้ันมาด าเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก   ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยัน
การจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่    จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง 
  ขั้นตอนท่ี  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
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1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี   โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจดัท าเปน็วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

2. ในข้ันตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
เทศบาลด าเนินการเองโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน
อื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ ง     
ภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน และ
ในด้านของผลการด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงไปในปีต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจ าเป็นเรง่ด่วน 
         ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

 ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ 

  ขั้นตอนท่ี  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในด้านเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามป ี
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1   บทน า 
   ส่วนที่ 2    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 
   ส่วนที่ 3    สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีทีผ่่านมา 
   ส่วนที่ 4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามป ี
   ส่วนที่ 5    บัญชีโครงการพฒันา  
   ส่วนที่  6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
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  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา 

  ขั้นตอนท่ี 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
  1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล  
  2.ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบและแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง  ๆ   ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน    เพื่อให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากร การบริหารของท้องถ่ินซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ตลอดจนช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์  เป้าหมายของหน่วยงาน  ได้ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา  และ 
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนในด้านต่าง  ๆ  อย่างมีประสทิธิภาพ 
  2.  เป็นเครื่องมือในการบรหิารใหเ้กิดความมั่นใจในการปฏิบัติและมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น             
  3.  การด าเนินการของหน่วยงานภายในองค์กรมรีะบบและแบบแผน 
  4.  เป็นการประสานงานแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพฒันาท้องถ่ิน 
  5.  สามารถตรวจสอบ   ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่า งถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1  สภาพทั่วไป 
2.1.1  ลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต  
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่    17   ของถนนสายชนบท  – กุดรู   หมู่ที่ 3  

ต าบลแวงใหญ่    อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   มีพื้นที่  26.70  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  
72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

2.1.2  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพื้นที่ต าบลวังแสงและต าบลห้วยแก    อ าเภอชนบท 
 ทิศใต ้  ติดต่อ เขตพื้นที่ต าบลคอนฉิม   อ าเภอแวงใหญ่   และต าบลหัวทุง่   อ าเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพื้นที่ต าบลวังแสง     อ าเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตพื้นที่ ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท และต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 

  2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น้ าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมีล า

ห้วยยางไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางด้านตะวันออกของชุมชนมีล าห้วยหนองเอี่ยนไหล
ผ่าน พื้นที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปด้านทิศใต้ของชุมชน  ซึ่งล าห้วยทั้งสองสายนี้เป็นแนวสันแบ่งเขต
อ าเภอชนบทกับอ าเภอแวงใหญ่  และเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่เหมาะส าหรับการเกษตร   นอกจากนี้ในบริเวณใจ
กลางชุมชนมีสระหนองแวงเป็นสระน้ าขนาดใหญ่ใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน 

2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 

หมู่ที่  1   บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ที่  2   บ้านดอนบาลไท 
หมู่ที่  3   บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่  4   บ้านหนองกระรอก 
หมู่ที่  5   บ้านบะแค 
หมู่ที่  6   บ้านแวงพัฒนา 
หมู่ที่  7    บ้านเมืองทอง 

                   2.1.5  จ านวนประชากร (ณ  วันท่ี  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2557)  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,178  คน  แยกเป็นชาย  2,503  คน  หญิง 2,675  คน  จ านวน
ครัวเรือน 1,600  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) หมู่บ้านที่มีจ านวน
ประชากรมากที่สุดคือ บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่  3  มีจ านวน 1,058  คน ส่วนหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อย
ที่สุดคือ บ้านบะแค  หมู่ที่  5  มีจ านวน  563  คน  
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2.1.6   จ านวนครัวเรือนท้ังหมด  (ณ วันท่ี  2  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557)  1,600   

ครัวเรือน 

2.1.7 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

หมู่ที ่
2554 

 
2555 

 

 
2556 

 

2557 
 (ณ วันที่ 2 เดือน 
เมษายน  2557) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 380 441 821 379 440 819 376 449 825 378 436 814 
2 386 414 800 383 415 798 375 419 794 373 417 790 
3 513 552 1,065 513 555 1,068 519 551 1,070 505 553 1,058 
4 385 386 771 384 383 767 392 388 780 401 396 797 
5 265 289 554 265 289 554 261 293 554 269 294 563 
6 289 303 592 289 302 591 288 299 587 294 292 586 
7 287 278 565 283 276 559 287 278 565 283 287 570 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,505 2,663 5,168 2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 2,503 2,675 5,178 

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 

หมู่ท่ี หน่วย 

ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2554 2555 2556 
2557 

(ณ วันท่ี 2 เดือน 
เมษายน)  

1 ครัวเรือน 212 213 218 219 
2 ครัวเรือน 199 199 204 205 
3 ครัวเรือน 408 412 422 452 
4 ครัวเรือน 165 167 169 169 
5 ครัวเรือน 147 147 150 152 
6 ครัวเรือน 153 154 155 157 
7 ครัวเรือน 213 215 224 246 

รวมท้ังสิ้น ครัวเรือน 1,497 1,507 1,542 1,600 
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ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู (คน) 

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 2 99 3 2 

ระดับอนบุาล (ร.ร.เอกชน) 1 127 3 1 

ระดับประถม(รฐับาล) 2 292 23 12 

ระดับประถม(เอกชน) 1 173 17 3 

ระดับมัธยม 1 843 40 16 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
   -ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ล าดับ ชื่อประเพณี 
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่     1-

12) 
รายละเอียด (จุดเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห่ กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

4 ประเพณีสงกรานต์ 4 รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาลเจ้า
พ่อปู่ตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 ด้านสาธารณสุข  
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- แพทย์และเจา้หน้าท่ีด้านสาธารณสุข 

จ านวนแพทย ์ - คน 

จ านวนพยาบาล 2 คน 

จ านวนทันตแพทย ์ 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จ านวนเภสัชกร 1 คน 

จ านวน อสม. 114 คน 

จ านวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
 

-   สถานพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลรัฐ - แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเอกชน - แห่ง 

จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง 

จ านวนคลีนิคเอกชน 4 แห่ง 

จ านวนร้านขายยา 2 แห่ง 
 

 - โรคระบาด 

ที่ ช่ือโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 
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 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 จ านวน ทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์

744 
76 
6 

693 
76 
6 
 

830 
74 
6 
 

681 
74 
6 
 

750 
79 
6 
 

750 
79 
6 
 

  - ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือส านักสงฆ์  8 แห่ง 
  (2)  โบสถ์   1 แห่ง 
  (3)  มัสยิด   - แห่ง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แห่ง  

  - ศาสนา  และผู้นับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,826 คน 
  (2)  นับถือศาสนาครสิต ์  23 คน 
  (3)  นับถือศาสนาชิกซ ์  - คน 
                    (4)  นับถือศาสนาอสิลาม            5        คน 
                    (5)  นับถือศาสนาฮินดู                -         คน 
  (6)  นับถือศาสนาอื่นๆ  - คน 

  -  สุสาน 
  (1)  เมรเุผาศพ   6 แห่ง 
  (2)  สุสานครสิต ์  - แห่ง 
  (3)  สุสานอสิลาม  - แห่ง 
  (4)  สุสานอื่นๆ   - แห่ง 
 

2.1.10 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2557 
    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2557  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 1,001 ครัวเรือน 7 

หมู่บ้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ.) 
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จ านวนท่ี
ส ารวจ
ท้ังหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน 
 ร้อย
ละ  

 
จ านวน   ร้อยละ  

หมวดท่ี 1 สุขภาพด ี(คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด           
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 29  คน      29 คน   100.00  
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

415 คน 
    415  คน 

100.00 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแมอ่ย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกเกิด
ติดต่อกัน 18  คน 1  คน    17 คน     94.44  
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 1,136  คร 96  คร 8.45 1,040 91.55 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,136  คร 10  คร 0.88 1,126 99.12 

6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพือ่คัดกรอง
ความเสี่ยง 

2491 คน 38  คน 1.53 2,453 98.47 

7. คนอายุ 6 ปี ข้ึนไป ออกก าลงักายอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วันๆ ละ 
30  นาท ี

3,901  คน 12  คน 0.31 3,889 99.69 

หมวดท่ี 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อม           

เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด           

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมสีภาพคงทนถาวร 1,136  คร 2  คร 
     
0.18  

   
1,134     99.82  

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดืม่และบรโิภคเพียงพอตลอดปี 1136  คร 2  คร 0.18 1,134 99.82 

10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดป ี 1,136  คร 4  คร 0.35 1,132 99.65 

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบรอ้ย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

1,136  คร 6  คร 0.53 1,130 99.47 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,136  คร 10  คร 0.88 1,126 99.12 

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,136  คร 6  คร 0.53 1,130 99.47 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 1,136  คร 2 คร 0.18 1,134 99.82 

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,136  คร 3  คร 0.26 1,133 99.74 

หมวดท่ี 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม)           

มี 5 ตัวชี้วัด           
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 101  คน   101 100.00 

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี 306 คน 1  คน 0.33 305 99.67 

18. เด็กจบช้ันม.3 ได้เรียนต่อช้ันม.4 หรอืเทียบเท่า 81  คน 12  คน 14.81 69 85.19 

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มงีานท า 12  คน     
        
12   100.00  
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ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่าย
ได ้

2,731  คน 6  คน 0.22 2,725 99.78 

หมวดท่ี 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้)            

มี 4 ตัวชี้วัด           
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได้ 2,635  คน 108  คน 4.10 2,527 95.90 

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได ้ 711  คน 48  คน 6.75 663 93.25 

23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่าคนละ 30,000 บาท 
ต่อป ี

1,136  คร 47  คร 4.14 1,089 95.86 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,136  คร 24  คร 2.11 1,112 97.89 

หมวดท่ี 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)มี 
6 ตัวชี้วัด           

      25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดืม่เป็นครั้งคราวฯ) 4,084  คน 321  คน 7.86 3,763 92.14 

26. คนในครัวเรือนไมสู่บบหุรี ่ 4,084  คน 337  คน 8.25 3,747 91.75 

27. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

3,901  คน 64  คน 1.64 3,837 98.36 

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบ่้าน/ชุมชนหรือ
ภาครัฐ 

732  คน 2  คน 0.27 730 99.73 

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชนหรือ
ภาครัฐ 

34  คน   34 100.00 

30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของชุมชน 

1,136  คร 22  คร 1.94 1,114 98.06 

 
2.1.11  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ต ารวจ   72 นาย 
  -  เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน 6 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   122 นาย 
  (1)  ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แห่ง 
   -  พนักงานดับเพลงิ 5 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลงิ 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า 1 คัน 
   - รถกระเช้า  1 คัน 
    

- ถังดับเพลงิ  30 ถัง 
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  (3)  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ข้าราชการประจ า 1 คน 
   -  พนักงานประจ า 2 คน 
   -  ลูกจ้าง  3 คน 
   -  อปพร.  122 คน 

  2.1.12 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การคมนาคมขนส่ง  สถานีขนส่ง 

ที่ ช่ือสถานีขนส่ง สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท ์

- - - - 

        

  -การคมนาคมขนส่ง  สถานีรถไฟ 

ที่ ช่ือสถานีรถไฟ สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท ์

- - - - 

        

-ระบบโครงข่ายถนน 
ที่ ประเภทถนน ช่ือถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎรบ์ ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ-่ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนพูลสมหวัง 0.350 
7 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนสุรีราษฎรบ์ ารงุ 0.780 
8 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
14 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
ที่ ประเภทถนน ช่ือถนน ความยาวถนน (กม) 

16 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
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17 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนประชาราษฎรบ์ ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนอื 0.540 
21 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนดงอานนท ์ 0.310 
23 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนศิริราษฎร์บ ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรงั ถนนแวงใหญ-่โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรงั ถนนยุทธศาสตร ์ 3.600 
29 ลูกรงั ถนนโสกมลูหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรงั ถนนเครือซทู 0.990 
31 ลูกรงั ถนนแวงใหญ-่ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรงั ถนนหนองอินทร์พฒันา 0.860 
33 ลูกรงั ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
34 ลูกรงั ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรงั ถนนฝายราษฎร-์โนนตะกั่ว 1.850 
36 ลูกรงั ถนนหนองเขียนพฒันา 0.760 
37 ลูกรงั ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรงั ถนนบะแค-โนนสวรรค์ 2.150 
39 ลูกรงั ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรงั ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรงั ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรงั ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรงั ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรงั ถนนรวมญาติ 0.480 

 
 
 
 
 
 
- ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 

ที่ ประเภทสะพาน ช่ือสะพาน ความยาวสะพาน 
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(กม.) 

1 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ 4 0.05 

        

- ประปา 

ปริมาณการใช้น้ าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

- ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลงั  

-การสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวนโทรศัพท์บ้าน 1,000 หมายเลข  

จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 7 หมายเลข  
 

2.1.13  ด้านเศรษฐกิจ 
  -อุตสาหกรรม 

จ านวนโรงงาน 1 โรงงาน 

จ านวนแรงงาน 10 คน 

2.1.14 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปริมาณน้ ากักเก็บ 

ปริมาณน้ ากกัเกบ็ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 

  

  

-ทรัพยากรป่าไม ้
ประเภทป่า พื้นที่ป่าไม ้(ตร.กม.) 

ช่ือป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านบะแค หมู่ที ่ 5 0.21 

ช่ืออุทยานแห่งชาติ.................-............................................   

 

-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

พื้นที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 
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พื้นที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พื้นที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พื้นที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พื้นที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พื้นที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พื้นที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พื้นที่อื่น ๆ 6.04 ตร.กม. 

 -ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย - แห่ง 

จ านวนรถยนต์เกบ็ขยะ 2 คัน 

จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง 

2.2  ศักยภาพทอ้งถิ่น 
  2.2.1  ศักยภาพโครงสร้างบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  คือ นายสุรพล  เวียงวงษ์  

คณะผู้บริหารเทศบาล 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสุรพล  เวียงวงษ์ นายกเทศมนตร ี 085-0117564 
2 นางประภาวรรณ  บุญตา รองนายกเทศมนตรี 087-4375045 
3 นายสายัณห์  งวงช้าง รองนายกเทศมนตรี 089-5559688 
4 นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 086-6381451 
5 นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 086-2283862 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
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1 นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย ประธานสภาเทศบาล 089-8411750 
2 นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ รองประธานสภาเทศบาล 081-0480678 
3 นายบุญถ่ิน  ทุมภานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 086-2221919 
4 นายอนันต์  โคสาดี สมาชิกสภาเทศบาล 084-0325401 
5 นายเลิง  สุโข สมาชิกสภาเทศบาล 086-2319730 
6 นายธานินทร์  ศิริมงคลเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 089-2794711 
7 นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก สมาชิกสภาเทศบาล 089-7094995 
8 นายสุรศักดิ์  สุขโข สมาชิกสภาเทศบาล 089-0847254 
9 นายสุทัศน์  บุคละ สมาชิกสภาเทศบาล 089-2796871 

10 นายคมกฤษ  โทอึ้น สมาชิกสภาเทศบาล 080-7580792 
11 นายวสันต์  จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล 081-1879564 
12 นางไมตรี  ดีสม สมาชิกสภาเทศบาล 080-7643024 
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 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักปลดัเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 7) (1)ว่าง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) (1) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) (1) 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลงั 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
(ตามมติ ก.ท.จ. ขอนแก่น ครั้งท่ี 2/2556  เมื่อวันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2556)  

 
 ปลัดเทศบาล 

  (นักบริหารงานเทศบาล 8) (1)                                                                
                                                                                                                                                                             หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                                                                               เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 5  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7)(1) 

  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ   สิ่งแวดล้อม 
   (นักบริหารงานการสาธารณสุข 7) (1) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 7)(1) 

1.  งานธุรการ                                   5. งานการศึกษา                           
    - จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)               - นวก.ศึกษา 4(1)  
    - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์(ภารกิจ)(1)  - ครูผู้ดูแลเด็ก(อันดับครูผู้ช่วย)(3)                   
 -  พนง.ขับรถยนต์ (ทัว่ไป)(1)             - ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ)(2) 
-  คนงาน (ทั่วไป)(1)           
2. งานการเจ้าหน้าที ่                          6. งานแผนและงบประมาณ 
  - บุคลากร 7ว(1)                            - จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4(1) 
                                                    - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
3. งานทะเบียนราษฎร                         7. งานนติิการ 

-  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว(1)     - นิติกร 5(1) 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
  - จพง.ป้องกันฯ 2-4/5 (1)                   
  - พนง.ขับรถยนต์(ประจ า) (2)            
  - พนง.ขับรถยนต์(ทั่วไป)(1)            
 - พนง.ดับเพลิง(ทัว่ไป)(2)              
 

 
 

1. งานการเงินและบญัช ี
  - นักวิชาการเงินและบัญชี 5  (1) 
  - ผช.จนท.การเงินและบัญชี(ภารกิจ)
(1) 
  - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
2. งานจดัเกบ็และพฒันารายได ้
  - จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว(1) 
  - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้(ภารกิจ) 
(1) 
  - จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน(ประจ า)(1) 
  - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ า) (1) 
3. งานพัสด ุ
   - จพง.การเงินและบัญชี 2(1)  
 
 
 
 

1. งานวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธา 5(1) 
   - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
   - ช่างปูน(ภารกิจ)(1) 
   2. งานสาธารณปูโภค 
   - นายช่างโยธา 4(1) 
   - ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (ประจ า)(1) 
   -  ช่างไม้ (ภารกิจ)(1) 
   3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
   - นายช่างไฟฟ้า 4 (1) 
   - ผช.ช่างไฟฟ้า(ภารกิจ)(1) 
 
 

1. งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - จพง.ธุรการ 4 (1) 
   - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ า)(1) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ภารกิจ)(1) 
   - คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ)(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
   - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป)(3) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ทัว่ไป) (1) 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ  
   - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 (1) 
3. งานควบคมุและป้องกันโรค 
   - เจ้าหน้าที่พยาบาล 3(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป) (1) 
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 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพื้นฐาน 

                                          - บุคลากรเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือส่วนราชการ 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน 
ครูเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 1 - - - - 

รองปลัดเทศบาล 1 - - - - 

ส านักปลัดเทศบาล 7 2 3 5 3 

กองคลงั 5 2 3 - - 

กองช่าง 4 1 4 - - 

กองสาธารณสุข 4 1 2 6 - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 

รวม 23 6 12 11 3 
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2.2.2 ศักยภาพด้านการคลัง 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 

 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

รายได้จัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร 100 339,834.00 347,268.60 407,441.00 

(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 101 221,860.00 243,413.00 277,957.00 

(2) ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 102 50,555.00 45,614.00 48,949.00 

(3) ภาษีปา้ย 103 67,419.00 58,241.60 80,535.00 

(4) อากรการฆ่าสัตว ์ 104 - - - 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120 441,162.00 291,601.00 281,269.00 

(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ่าสตัว์
และจ าหน่ายเน้ือสัตว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 - - - 

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 144,800.00 136,640.00 166,500.00 

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่สะสมอาหาร 128 - 2,300.00 4,450.00 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,530.00 2,420.00 2,410.00 

(9) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 137 28,855.00 27,900.00 18,150.00 

(10) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น 

139 - - 
 
- 
 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 215,400.00 89,052.00 30,696.00 
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รายรับ รหัส 
รับจริงปี  
2554 

รับจริงปี  
2555 

รับจริงปี   
2556 

(12) ค่าปรบัอื่น ๆ 141 - - - 

(13)ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน หรือ 
ก าจัดสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย 

142 - - - 

(14)ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นทีเ่กิน 
200  ตร.ม. 

144 - - - 

(15)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 5,257.00 6,310.00 8,453.00 

(17)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

147 2,550.00 2,699.00 3,600.00 

(18)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 148 41,770.00 24,280.00 47,010.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 772,357.92 954,978.75 1,013,153.00 

(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ 202 553,120.00 582,185.00 611,920.00 

(2) ดอกเบี้ย 203 219,237.92 372,793.75 401,233.00 

(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 204 - - - 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 251 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300 609,834.00 301,904.00 254,896.60 

(1) เงินที่มผีู้อุทิศให ้ 301 - - - 

(2) ค่าขายแบบแปลน 302 89,000.00 90,500.00 30,100.00 

(3) ค่าเขียนแบบแปลน 303 - - - 

(4) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 304 68.00 70.00 96.00 

(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 307 520,766.00 211,334.00 224,700.60 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท.  17,122,149.62 16,851,239.03 21,479,517.10 



 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)                                                                                                                                                                                                   
 

 

24 
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รายรับ รหัส 
รับจริงปี   
2554 

รับจริงปี   
2555 

รับจริงปี   
2556 

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 1001 - - - 

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 1002 1,977,123.45 2,228,423.65 2,438,319.20 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มกระจายอ านาจ 1003 11,057,818.42 10,950,575.43 14,523,607.42 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 71,437.12 69,098.81 216,927.90 

(5) ภาษีสุรา 1005 796,814.94 863,450.67 884,662.06 

(6) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,918,880.02 1,551,250.28 1,935,826.28 

(7) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

(8) ค่าภาคหลวงแร ่ 1010 86,317.59 28,886.35 29,128.01 

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1011 171,071.08 272,246.84 320,474.23 

(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน 1013 1,042,687.00 887,307.00 1,130,572.00 

     

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  11,349,554.00 10,424,626.00 11,486239.00 

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบรูณะท้องถ่ินและ
กิจการอื่น อุดหนุนทั่วไป 

2000 11,349,554.00 10,424,626.00 11,486239.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

    

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 3000  741,497.00 780,276.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู
ศูนย์ 

3001  649,530.00 756,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา   57,600.00 - 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพ   - 15,096.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม 3002  19,367.00 9,180.00 

- อุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน 3003  -  
- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา

ปริญญาตร ี
3004  15,000.00  
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รายรับ รหสั 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

(2) อุดหนุนเฉพาะกิจด้านสาธารณูปโภค 3000  6,921,900.00 14,194,600.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปาหมู่บ้าน 3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ตลาดสดดีมี
มาตรฐาน 

3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 3005  5,455,900.00 5,761,800.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3005  454,500.00 496,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง   -  

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา
คอมพิวเตอร์ 

   51,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  1,011,500.00 222,500.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสด ุ    168,300.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล 

   2,500,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านบะแค-ฮ่องหอย 

   4,000,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดตั้ง
กล้อง(CCTV) 

   995,000.00 

รวมรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,979,048.00 7,663,397.00 14,974,876.77 

รายรับจากเงินสะสม  6,888,493.00   

รายรับจากเงินกู้  5,476,000.00   

รวมรายรับทั้งสิ้น  46,978,432.54 36,835,014.38 49,897,392.47 
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สถิติรายจา่ยย้อนหลัง  3  ปี 

 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2554 
รายจ่ายจริงป ี      

2555 
รายจ่ายจริงป ี     

2556 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ - - - 

ค่าช าระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

140,384.45 772,353.67 726,897.72 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 349,450.00 324,800.00 280,626.51 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 286,522.00 360,000.00 390,670.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,542.00 184,259.00 197,846.00 

เงินส ารองจ่าย 112,794.00 271,151.92 20,000.00 

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 911,000.00 37,800.00 136,000.00 

รายจ่ายประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 5,342,872.62 5,269,149.36 5,792,331.26 

ค่าจ้างประจ า 941,100.00 1,003,080.00 879,210.00 

ค่าจ้างช่ัวคราว 1,973,719.96 2,305,800.00 2,137,895.47 

ค่าตอบแทน 3,735,556.00 3,232,605.69 3,088,274.50 

ค่าใช้สอย 3,914,790.47 4,368,933.53 4,485,090.54 

ค่าวัสด ุ 2,329,040.00 2,372,736.54 2,377,277.09 

ค่าสาธารณูปโภค 548,051.37 627,531.92 787,002.21 

เงินอุดหนุน 2,063,660.55 1,659,519.66 1,627,810.62 

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

- -  

 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)                                                                                                                                                                                                   
 

 

27 

 
 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2554 
รายจ่ายจริงป ี      

2555 
รายจ่ายจริงป ี     

2556 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 369,910.00 417,530.00 1,852,910.00 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 2,429,000.00 1,635,000.00 2,633,700.00 

รายจ่ายอื่น 
 
 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,979,048.00 7,648,997.00 14,975,056.77 

จ่ายจากเงินสะสม 6,888,493.00 - 353,706.80 

จ่ายจากเงินกู ้ 5,476,000.00 - - 

     

 รวม 42,014,934.42 32,491,248.29 42,742,305.49 
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ส่วนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

3.1 สรุปสถานการณ์การพฒันา 
ผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหาด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   และสภาพความการของ

ประชาชน  มีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)   โอกาส (Opportunity)   ภัยคุกคาม/
อุปสรรค (Threats)  ดังนี ้

 จุดแข็ง  Strengths 
1. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบรหิาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแก้ไข
ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผูบ้รหิารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าใหป้ระชาชนมีความกล้าที่
จะเสนอปญัหา ความต้องการ เมือ่ตนเองเดือดร้อนท าให้แกไ้ขได้ตรงจุด 

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่มีบุคลากร   เครือ่งมือ อุปกรณ์ที่ครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใช้งานได้ตามภารกจิหน้าที่ 

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมอื เครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้อง

เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีม่ีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง       
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
9. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมูบ่้านทุกหมูบ่้าน 
12. ตลาดสดเทศบาลมีพื้นทีก่ว้างขวางและการคมนาคมสะดวก  

 จุดอ่อน  Weakness 
1. ในการบริหารงบประมาณยังไมส่ามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกจิ  การค้า  

การลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเกินไป 
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเทศบาลได้เท่าที่ควร 

เนื่องจากมงีบประมาณด าเนินงานทีจ่ ากัด 
3. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
4. การรวมกลุม่เพื่อการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
5. การสง่เสรมิด้านการออกก าลังกายมีน้อย 
6. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอ 
7. คนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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9. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
10. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดเูก็บเกี่ยว 
11. การอพยพแรงงาน 
12. ขาดการบรหิารจัดการภายในของกลุม่อาชีพที่ได้รบัเงินสนบัสนุนจากเทศบาล 
13. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีสว่นร่วมและการตรวจสอบติดตามการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
14. การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน 
15. ผู้น าในท้องถ่ินมีความสามัคคีกันน้อย 
16. ขาดการวางผังเมือง 

 โอกาส  Opportunity 
1. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี

ฐานะการคลงัทีม่ั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และปอ้งกันการทจุริตใหท้้องถ่ินใสสะอาด 
2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2543  ท าให้บทบาทภารกจิ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชัดเจนมากขึ้น 
3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสูท่้องถ่ิน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และ
พัฒนาระบบบรหิารของท้องถ่ินรปูแบบต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมรีะบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการสง่เสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน  
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. เทศบาลมีความพรอ้มการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อุปสรรค  Threats 

1. เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีป่ระสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะฝนแล้ง     น้ าท่วม  
ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 

2. การคมนาคมไมส่ะดวก  ไม่มีรถโดยสารว่ิงระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
3. มีปัญหาการอพยพแรงงาน  คนว่างงานและแรงงานเรร่่อน 
4. สินค้าการเกษตรมรีาคาต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
5.  ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคลอ่งตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
6. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ตามแผนข้ันตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมรีายได้ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544    และเพิ่มเป็นร้อยละ  35  ใน
ปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพฒันาท้องถ่ินในบางเรื่องต้องชะงัก 

 

 

3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติทีผ่า่นมา 
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การประเมินผลเป็นสิ่งบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่   รวมทั้งเป็นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ
เพียงใด)  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการ
ตัดสินใจส าหรับการบริหารงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

 3.2.1  องค์กรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 3.2.2  ผลการประเมินการน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์  

-เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล  มีการน าโครงการ 
/ กิจกรรมจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่ยังไม่ด าเนินการในแผนพัฒนา
ไปด าเนินการ  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามรายยุทธศาสตร์ว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีการน า โครงการ / กิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติกี่โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จกี่โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการกี่โครงการ 
แล้วเสร็จกี่โครงการ ยกเลิกกี่โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการกี่โครงการ 

 เกณฑ์ในการพิจารณา 
-ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในแผนพฒันาสามปีกบัโครงการที่ด าเนิน

ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด   เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผน   
-หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด  ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนการพัฒนาในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ผลการประเมิน 
จากสรุปผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพบว่า  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2556-2558)  เมื่อวันที่   
27  มิถุนายน  2555   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2556-2558)  
รวม  425 โครงการ   งบประมาณ  144,124,420.-   บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2556 

(1)  การน าโครงการไปตั้งงบประมาณด าเนินงาน 
                 จากผลการติดตามและประเมนิผล   พบว่าเทศบาลต าบลแวงใหญ่ บรรจุโครงการ
ในแผนพัฒนา ปี 2556   ไว้ทั้งสิ้น  140 โครงการ  สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการน าไปตั้ง
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  จ านวน  93  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.43   

              

 

(2)  ผลการน าโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติจริง 
                 เทศบาลต าบลแวงใหญ่  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี 2556 ไว้
ทั้งสิ้น 140 โครงการ น าไปตั้งงบประมาณด าเนินการ 93 โครงการ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 68 

ยุทธศาสตร ์
โครงการทีบ่รรจุใน
แผนพัฒนาสามปี     
(ปี 2556-2558) 

งบประมาณ 

1) การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 157 24,555,720 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน 39 22,307,000 

3) การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 116 80,609,000 

4) การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้าและการลงทุน 17 645,000 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม 31 4,095,000 

6) การพฒันาระบบบรหิารจัดการที่ด ี 65 11,912,700 

รวม 425 144,124,420 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา
ป ี 2556 

โครงการที่
น าไปตั้งเป็น
เทศบัญญัต ิ

คิดเป็นร้อยละ 

1) การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 54 38 70.37 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน 11 5 45.45 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 30 19 63.33 
4) การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้าและการลงทุน 5 3 60.00 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม 11 5 45.45 
6) การพฒันาระบบบรหิารจัดการที่ด ี 29 23 79.31 

รวม 140 93 66.43 
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โครงการ คิดเป็นร้อยละ  48.57  อยู่ระหว่างด าเนินการ  1  โครงการ  และยังไม่ได้ด าเนินการ  24  โครงการ  
ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน จ านวน 

โครงการที ่ ที่อยู่ระหว่าง ที่ยังไม่ได ้ โครงการที่ม ี โครงการที่ม ี โครงการ 

เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การเพ่ิมเติม ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

30 21.42 0 0.00 8 5.71 0 0 0 0 54 100 

2) การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

4 2.85 0 0.00 1 0.71 0 0 0 0 11 100 

3)  การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

11 7.85 0 0.00 8 5.71 0 0 0 0 30 100 

4) การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้าและการลงทุน 

3 2.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5 100 

5) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 11 100 

6) การพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการที่ดี 

15 10.71 1 0.71 7 5.00 0 0 0 0 29 100 

รวม 68 48.57 1 0.71 24 17.14 0 0 0 0 140 100 

จากผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า เทศบาลต าบลแวงใหญ่   มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(ข้อมูล ณ  30  กันยายน  2556)  1  โครงการ   ได้แก่   

1. โครงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (โบนสั) แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

2. โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  หมายถึง  โครงการทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   แต่ยังไม่ได้น าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการ 

3.2.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม   ประจ าปี  2556 
 วัตถุประสงค์  

-เพื่อติดตามผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทั้งงบปกติและงบเงินสะสม ว่าการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณทั้งจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกรายยุทธศาสตร ์

 เกณฑ์ในการพิจารณา 
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-น าข้อมูลการเบิกจ่ายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   
-หากมีร้อยละของการเบิกจ่ายมากเท่าใด   ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในทางกลับกันหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีร้อยละของการเบิกจ่ายต่ า ก็สะท้อนให้เห็นว่าแผนการพัฒนา
ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ผลการประเมิน 
       - ผลการเบิกจ่ายงบปกติและงบเงินสะสม 
         เทศบาลต าบลแวงใหญ่   น าโครงการจากแผนพัฒนาสามปี  2556  ไปตั้ง

งบประมาณด าเนินการ (รวมเงินจ่ายขาดสะสม)  ทั้งสิ้น  93  โครงการ  เป็นเงิน  10,735,790.-  บาท  
สามารถเบิกจ่ายได้  5,785,430.10  บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.89 

ยุทธศาสตร ์
 ตั้งงบประมาณ  

งบปกติและงบเงิน
สะสม  

 ผลการเบกิจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

1) การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 4,366,240.00 3,743,315.10 85.73 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน  166,000.00 143,128.00 86.22 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 3,057,000.00 638,082.00 20.87 
4) การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้าและการ
ลงทุน 

90,000.00 78,000.00 86.67 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

285,000.00 144,820.00 50.81 

6) การพฒันาระบบบรหิารจัดการที่ด ี 2,771,550.00 1,038,085.00 37.46 
รวม 10,735,790.00 5,785,430.10 53.89 

 

3.2.4 ผลการด าเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  2556 
          เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ได้รับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   2556  ทั้ งสิ้น  
14,975,236.77.-บาท สามารถเบิกจ่ายได้   7,330,156.77.-บาท คิดเป็นร้อยละ   48.94  
 
 
 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนิน 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

 งบประมาณที่ได้รบั  
 งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป  
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การ 
1.  ค่าตอบแทนครผูู้ดูแลเด็ก    771,096.77 771,096.77 
2.  เงินประกันสงัคมครผูู้ดูแล
เด็ก 

   9,540.00 8,460.00 

3.  ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน    219,300.00 219,300.00 
4.  เงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร    496,000.00 491,000.00 
5.  เงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ    5,761,800.00 5,712,800.00 
6.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
  222,500.00 127,500.00 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบะแค-ฮ่องหอย 

   4,000,000.00 0 

8. โครงการก่อสรา้งสนามฟุต
ซอล 

   2,500,000.00 0 

9.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV    995,000.00 0 
รวมท้ังสิ้น    14,975,236.77 7,330,156.77 

3.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงคณุภาพ 

 วัตถุประสงค์  
-เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

 กลุ่มเป้าหมาย   
-กลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 350 ตัวอย่าง 

 ระดับความพึงพอใจ 
-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไม่พอใจ 

 เกณฑ์ในการพิจารณา 
-หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก ในแต่ละยุทธศาสตร์มีมากกว่าร้อย
ละ  50  แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
-หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมาก ในแต่ละยุทธศาสตร์น้อยกว่าร้อย  
ละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไม่สามารถด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้น  
ๆ  ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

 ประเด็นการประเมิน 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 



  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)                                                                                          39 


 

(ส่วนท่ี  3) - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ต่อสาธารณะ 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  น าไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 

 ผลการประเมิน 
                เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
560 คน  ชาย  264  คน  หญิง  296  ปรากฏผลสรุปดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
   จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 560  คน ท าการส ารวจ  9 

ประเด็นการประเมิน  พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 30.04  พอใจคิดเป็นร้อยละ  63.91  ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 
6.05  ดังนี ้ 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 39.82 57.32 2.86 

2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 36.25 60.54 3.21 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 34.29 60.54 5.18 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิรรมให้ประชาชนทราบ 25.89 67.86 6.25 

5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.96 66.07 6.96 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 21.25 70.89 7.86 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน.
ในท้องถ่ิน 

29.64 63.39 6.96 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.75 63.39 7.86 
9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 27.50 65.18 7.32 

ภาพรวม 30.04 63.91 6.05 

ปรากฏว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจและพอใจมากร้อยละ  
93.95  แสดงว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.74 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.65 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.44 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.35 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.33 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 7.32 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.37 

ภาพรวม 7.32 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่ เท่ากับ  7.32  ซึ่งเข้าใกล้  10  แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 
 
 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 
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(ส่วนท่ี  3) - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.72 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.56 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.38 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.36 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 7.39 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.39 

ภาพรวม 7.31 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.31  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความส าเร็จมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 
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1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.83 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.70 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.56 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.49 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.44 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.37 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.30 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.43 

ภาพรวม 7.40 
เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.40 ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.72 
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2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.60 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.48 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.41 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.38 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.36 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.37 

ภาพรวม 7.35 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากบั  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.35  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน    ประสบ
ความส าเรจ็มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.76 
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2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.39 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.35 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.36 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.42 

ภาพรวม 7.38 

เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.38  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ประสบความส าเร็จ
มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.75 
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2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.63 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.45 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.41 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.37 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.35 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.38 

ภาพรวม 7.21 

เกณฑ์การพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น ไม่ประสบความส าเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  10 หรือเข้าใกล้ 10  แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตร์นั้น  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.21  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

สรุปเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
  จากผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุป
ปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้ 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี  2556  ทั้งสิ้น  140   
โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 68 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.57 มีจ านวนโครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  1  โครงการ  และโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี  2556  แต่ยังไม่ได้ถูกน าไป
ด าเนินการ  71  โครงการ   
 
 

จากผลการประเมนิพบว่า  แม้ว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องจะอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก   แต่การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติและด าเนินการแล้วเสรจ็จริงยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าทีค่วร  เนื่องจากเทศบาลด าเนินการแลว้เสรจ็เพียงร้อยละ  48.57 ซึ่งสาเหตุที่น าโครงการ
ในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้น้อย ได้แก่ 
  1. จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  มีจ านวนมากเกินไป 
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณด าเนินงานที่มีจ านวนจ ากัด ท าให้การน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
  ในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลในปีถัดไป  ควรปรับปรงุดังนี้       

1. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ควร
บรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 
  2.จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลปรากฏว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลน า
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถ่ินไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาสามปี
และน าไปด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา  
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ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1  วิสัยทัศนเ์ทศบาลต าบลแวงใหญ ่

 
     เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง  3  ปี    
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนา  ส่งเสรมิ สนับสนุนด้านการศึกษา    
  2) การส่งเสริม สบืสานและอนรุักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 
  3) การพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค  การ

ส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

  4)  การส่งเสรมิสนบัสนุนการกีฬา และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
  5)  ส่งเสริมการพัฒนาคนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
  6)  ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี

ความมั่นคงปลอดภัย 
  7) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้   
แนวทางการพัฒนา 
1) การสง่เสรมิกลุ่มอาชีพ กลุม่ผู้ว่างงาน ผู้มรีายได้ต่ า ให้มีอาชีพและรายได้ทีส่ามารถเลี้ยงครอบครัว

ให้มีคุณภาพที่ดีบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การสง่เสรมิและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรปู

สินค้าทางการเกษตร 
4) การพฒันา ส่งเสริมเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ

บรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5) ส่งเสริม สนบัสนุนการน าภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างมลูค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิการค้า การลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและทั่วถึง 
2) การเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินประชาชน 
4) การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
5) การวางผงัเมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้อุดมสมบรูณ์ โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้มาก

ข้ึน 
4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
5) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การเสรมิสร้างและพฒันาการเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใส สจุริต ตรวจสอบได้ 
๒) พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓) การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบรหิารจดัการ การเงิน การคลังและงบประมาณ 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบรหิารงานและบริการ ประชาชน 
๕) ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกข้ันตอน 
6) ให้บรกิารแกป่ระชาชนตามอ านาจหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

4.3 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ 
ประจ าปี  2558 - 2560   
 
 
 
 
        

วิสัยทัศน ์
 



  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)                                                                                          49     

 

 
 

                                                                                 (ส่วนท่ี 4) - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์     

อย่างสมดุล เท่าเทียม และยั่งยืน” 
     
  

พันธกิจ   
  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
  3. สร้างภูมิคุ้มกันใหก้ับคนและสงัคมใหรู้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมเีหตผุล 
 4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การ 

บริการ และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

ยั่งยืน 
  7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดงีามของท้องถ่ินให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันา 

                                  อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 8  แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ  และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง       เท่า
เทียม 

1.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับ 

1.3   เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.4  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ

เยาวชน 
  1.5    เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
  1.6    พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน 
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  1.7    พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
พื้นบ้าน และสมุนไพร 
  1.8    พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกก าลัง
กาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประกอบด้วย 6  แนวทางการพัฒนา   ดังนี ้

2.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็น
ระบบ โดยมีการวางผังเมือง การป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2.2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
2.3  การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ  
2.4  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสรมิ และสนบัสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  ประกอบด้วย  6  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  3.1  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  3.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัต
กรรมและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  
  3.3  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
  3.4  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้ม
การจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3.5  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
  3.6  พัฒนาและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ประกอบด้วย  5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชนและป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  4.5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถ่ิน 

 
4.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 
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สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่งเป็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสู่การ
กระตุ้นให้เปิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแผนบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / 
กลุ่มจังหวัด 4 ป ี(พ.ศ. 2557-2560)  ภายใต้หลักการที่ส าคัญ คือ 

1. การสอดคล้องสัมพันธ์กับ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบับที ่11 
- นโยบายและแผนบรหิารราชการแผนดิน 4 ป: ของรัฐบาล 
- ทิศทางการบริหารเชิงพื้นที ่และยทุธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัด 

รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ที่สมควรน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัด / กลุ่มจังหวัด
คือ การเติบโตสีเขียว, การเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซยีนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

 2. มุงเน้นการท างานแบบเครือข่ายรวมกันของทุกภาคส่วน โดยค านึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน 
 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในท้องถ่ินในจงัหวัด 
 4. ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนากลุม่จังหวัดมากข้ึน 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
 
 
"ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" 
 

 
     พันธกิจจังหวัดขอนแก่น  
1. เสรมิสร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็ง พลเมอืงมีความสุข  
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและ

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเปน็มหานคร แห่งอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การพัฒนาด้านการเกษตร เพือ่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเศรษฐกิจของภูมิภาค 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุง่สู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศกัยภาพพื้นที่ 
- การพัฒนาด้านการค้า การทอ่งเที่ยว การบริการ และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
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กลยุทธ์การพัฒนา 
- การสนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างสังคมและเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ข้มแข็ง 
- การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
- การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- การสนบัสนุนสวัสดกิารสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
- การสนบัสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การอนุรกัษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
- การพัฒนาแหลง่น้ า เพื่อเพิ่มปรมิาณทรัพยากรน้ า กระบวนการกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ า

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การอนุรกัษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปา่ไม้อย่างยั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรสิง่แวดล้อม เพื่อรองรับการเตบิโตของเมอืงอย่างเป็นระบบ 
- การสนบัสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
- การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคง 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอทุกภัย 
- การป้องกัน ลดผลกระทบ และช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแล้ง 
- การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- การลดปัญหายาเสพติดเพือ่ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอบุัติเหตุจราจร 
- การป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและป้าย 
- การรกัษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
- การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การพัฒนาบรกิารประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบรูณาการ 
- การเสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
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กลยุทธ์การพัฒนา 
     -   เช่ือมโยงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
     -   การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าในอนุภูมิภาค 
     -  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 

4.5 นโยบายการพัฒนาเทศบาล 
๑. นโยบายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให้
ได้รับความสะดวกสบาย ตามล าดับดังนี้ 

๑) จัดสร้างและปรับปรงุถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนใหเ้ปน็คอนกรีต หรอืลาดยาง 
๒) จัดสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง

สินค้าการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ได้รับความเสียหายจากการกัด

เซาะของน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
๔) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล ให้ทั่วถึง รวมถึงติดตั้ง

ไฟฟ้าบริเวณมุมอับ เพื่อป้องกันการมั่วสุม และป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนใน
พื้นที่ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาใน
ช่วงเวลากลางคืน ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดถนนสายชนบท-กุดรู พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ   

  ๕) ปรับปรุง และขยายระบบประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง     
  ๖) พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอก ฟื้นฟูห้วย คลอง พร้อมท าถนน ไฟฟ้าเลียบคลองเพื่อเมผลผลิตทาง

การเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ  
  ๗) แก้ปัญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะ หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๓ และหมู่ที่  ๖  จัดท าระบบระบายน้ าที่ มี

ประสิทธิภาพ โดยจัดระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐาน จัดท าบ่อบ าบัดรองรับน้ าเสีย 
๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 ความจ าเป็นในการพัฒนาทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย การ ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
ด้านการศึกษา 
 ๑) จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และ
สติปัญญาให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล โดยจัดหาทุนการศึกษาให้
เพียงพอ 
 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรไปอบรม 
          ๔) ติดตั้งระบบ WIFI (อินเทอรเ์น็ตไร้สาย) ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
 ๕) จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รวมทั้งวัสดุ
และอุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรับเด็กเล็กต่างๆ ให้เพียงพอ รวมทั้ง จะพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีงานสงกรานต์รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอื่นๆของท้องถ่ิน 

๒) จัดงานฉลองปูห่ลวงกลางให้ยิง่ใหญ่ โดยเพิ่มจ านวนวันเวลาและกจิกรรม 
๓) ส่งเสริมใหบุ้คลากรเทศบาล ให้ได้ความรู้ด้านการศาสนา โดยเข้าร่วมอบรมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานเผยแพร่ 
๕) บูรณะ ซ่อมแซมสถานที่ที่ประชาชนเคารพ สักการะแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคง สวยงาม เช่น 

ศาลปู่ตาหมู่บ้านต่างๆ 
ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ๑) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส ารวจความคิดเห็น และส ารวจ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ว่า ต้องการให้เทศบาลพัฒนา และส่งเสริมด้านใดมากที่สุด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน แล้วน ามาก าหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป  
 ๒) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น 1 ปี ระยะปาน
กลาง 3 ปี และระยะยาว 5 ปี        
   ๓) จัดท าผงัเมืองรวมเพือ่รองรบัการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔) จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อออกบริการประชาชนในพื้นที่ เช่น การเสียภาษี 
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ในเรื่องการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น 
  ๕) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจดัซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพื่อความโปรง่ใส   
๓. นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
 การด าเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการจดัระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดัน
ให้การบริหารด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมและท้องถ่ิน จึงก าหนดนโยบาย
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการท างานภายในเทศบาล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จัดตู้รับร้องเรียนปัญหาและบริการสายตรงกบันายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ท างานมากขึ้น โดยจะส่งเข้ารับการอบรมฝึกฝน และเสริมทักษะในการท างาน จากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน 
เพื่อน ามาพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ที่
ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย และระเบียบก าหนด เป็นส าคัญ 

๕) จัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จัดหารถยนต์
ส่วนกลางมาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ 
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 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลให้มีพื้นที่ใช้สอยมากข้ึน เพื่อรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางด้านการศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาด 
ปราศจากอคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น  

๘) จัดหาเครื่องมือและเครือ่งใช้ที่จ าเป็น ไว้เพื่อบริการประชาชนเพิ่มเติม เช่น จัดหาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ  
๔. นโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑) ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร คนด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 

๒) จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่ง ผู้ยากจน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และ
จ าเป็น  
 ๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกฬีา มีชมรมและที่เต้นแอโรบคิทุกหมู่บ้าน จัดท าสวนสุขภาพ 
เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย 
 ๔) จัดท าลานกีฬาประจ าชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาให้กบัหมูบ่้าน 
     ๕) ส่งเสริมเยาวชน โดยหาสถานที่ ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออก เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี กิจกรรมอื่นๆ 
  ๖) จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก  
   ๗) จัดท าโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลแวงใหญ่ จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล
  

๘) รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และอื่นๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ่                         
   ๙) จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมูบ่้านในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.แก่ประชาชน ทุกปี รวมทั้งฝึกอบรมฟื้นฟูแก่ อปพร.ที่ผ่านการ
อบรมไปแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น 
 ๑๑) จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม 
รวมทั้ง ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ด้วย 
 ๑๒) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เพียงพอและมีความพร้อมในการท างานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพื่อรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ๑ 
ต าบล ๑ หน่วยกู้ชีพ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ต ารวจ อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพฯ และกลุ่มอื่นๆที่จด
ทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดท าโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกที่อันตราย เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุ     
๕. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
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                                                                                 (ส่วนท่ี 4) - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางด้านสังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุม่อาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดท าและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์รอบห้วยหนองเอี่ยน โดยส่งเสริมการปลูก
พืชผัก ท านาปรัง รวมถึงจัดท าถนนให้ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเ้ปน็ตลาดสดน่าซื้อ โดยการปรับปรุงภายในตลาดให้สะอาด สวยงามและ
จัดท าที่จอดรถให้เพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
๖. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดท าโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้
สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบรกิารจดัเกบ็ขยะมูลฝอยตามบา้นเรือนให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน เช่น จัดหารถบรรทุก
ขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และพนักงานให้เพียงพอ  
  

๓) จัดท าสวนสาธารณะเพือ่เป็นสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบรเิวณส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ใหส้วยงาม สะอาด ร่มรื่น 
 ๕) ร่วมรณรงค์การปลกูป่ากบัประชาชน โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ 
 
 

 


