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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

  ปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ทวีบทบาทและความส าคัญเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาภายใต้แนวคิดกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้มากยิ่งขึ้น    เนื่องจากประชาชนย่อมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนมากที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่
ส าคัญมากที่สุดแนวคิดหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินในยุคปัจจุบัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรที่มีความอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามกรอบที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการเงินและการคลัง เป็นต้น  นอกจากนี้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจอันดับแรกในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นของการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายด้าน  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 

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

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  “แผนพัฒนำสำมปี”  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น 
แผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะ  ดังนี้  คือ 
  (1)  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
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หนึ่ง ๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  (2)  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
  (3)  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน  เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความ
ต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
หลักการส าคัญท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือการก าหนดวัตถุประสงค์ 

หรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนา   และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์   
หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้   ทั้งนี้เพราะหากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว  การบริหารงานของเทศบาลก็จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปัญหาหรือความต้องการอะไรเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว  ยังอาจมีผลกระทบ
ในการก่อให้เกิดความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  ดังนั้น จึงควรก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  
ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการตระเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง     และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง 
และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น  ๆ    ว่ามีแนวทางและจุดมุ่งหมาย 
อย่างไร ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา
เทศบาล 

4. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้รับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
เพ่ือให้แผนพัฒนาสามปี   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  และแผนพัฒนาอ าเภอแวงใหญ่ และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  จึงก าหนดให้มีกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 7  ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดท าแผน 
  ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 

(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีห้วงปี   พ.ศ.2557-
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2559  ผ่านปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

(2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   

  ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป(เมื่อครบรอบหนึ่งปี)ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้งก าหนดโครงการ /
กิจกรรม  ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  (3)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ให้พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  -  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
   (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
กันแต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มา
ขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงระยะเวลาการด าเนินงานที่สอด
รับกัน 
   (ข) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี
ในช่วงถัดไปด้วย  เนื่องจาก  ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้อง
ใช้เวลาเนื่องจากนานกว่าสามปี   ดังนั้น    เทศบาลจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/   
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย   ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได้    
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(ค)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในขั้นตอนของ
การพิจารณาก าหนดกิจกรรม เทศบาลจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
    งบประมาณรายรับ  รายจ่ายของเทศบาลต าบลแวงใหญ่                 
    ทรัพยากรการบริหารอ่ืน  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 
       - โครงการที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่เทศบาลไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการจึง
มอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ 
       - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่    หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว) 

  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและเก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ 
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน
องค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส        
และอุปสรรค)์   ได ้
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ 

น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทัง้ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  
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2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  1 ร่วมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
        ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แต่มีความจ าเป็นต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ

จ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 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 เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ  หรืออาจใช้วิธีอ่ืน  ๆ  
ซึ่งเทศบาลต าบลแวงใหญ่   เลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว   ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการ

พัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก   ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยัน
การจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่    จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง 
  ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี   โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
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เทศบาลด าเนินการเองโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน
อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ ง     
ภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน และ
ในด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในปีต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
         ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

 ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

  ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในด้านเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1   บทน า 
   ส่วนที่ 2    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 
   ส่วนที่ 3    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
   ส่วนที่ 4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
   ส่วนที่ 5    บัญชีโครงการพัฒนา  
   ส่วนที่  6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล  
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  2.ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบและแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง  ๆ   ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน    เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากร การบริหารของท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ตลอดจนช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์  เป้าหมายของหน่วยงาน  ได้ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา  และแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             
  3.  การด าเนินการของหน่วยงานภายในองค์กรมีระบบและแบบแผน 
  4.  เป็นการประสานงานแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5.  สามารถตรวจสอบ   ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่า งถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 
                                              



 

ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  (พ.ศ. 2557 – 2559)  ฉบับนี้จัดท าขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2557 – 2559)  
ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา   ซึ่งมีความต่อเนื่ อง
และครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยผ่านกระบวนการทาง
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมเมือง  และยังมีความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปี  ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 
  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  (พ.ศ. 2557 – 2559)  จึงเป็นเสมือนกรอบ
แนวทางที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ  ในการตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้สามารถบริหารงานเทศบาลต าบล 
แวงใหญ่  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ส่วนที่  2 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ต าบลแวงใหญ่    อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   มีพ้ืนที่  26.70  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากจังหวัด
ขอนแก่น  72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

2.1.2  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสงและต าบลห้วยแก    อ าเภอชนบท 
 ทิศใต้  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลคอนฉิม   อ าเภอแวงใหญ่   และต าบลหัวทุ่ง   อ าเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสง     อ าเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท และต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 

  2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น้ าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมีล า

ห้วยยางไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางด้านตะวันออกของชุมชนมีล าห้วยหนองเอ่ียนไหล
ผ่าน พ้ืนที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปด้านทิศใต้ของชุมชน  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  วันที่  15  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2556)  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,175  คน  แยกเป็นชาย  2,498  คน  หญิง 2,677  คน  จ านวน
ครัวเรือน 1,542  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) หมู่บ้านที่มีจ านวน
ประชากรมากท่ีสุดคือ บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่  3  มีจ านวน 1,070  คน ส่วนหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อย
ที่สุดคือ บ้านบะแค  หมู่ที่  5  มีจ านวน  554  คน  
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

     
2.1.6   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  (ณ วันที่  15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556)  1,542   

ครัวเรือน 

 

      ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

หมู่ที ่
2553 

 
2554 

 

 
2555 

 

2556 
 (ณ วันที่ 15 เดือน 

มีนาคม 2556) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 376 440 816 380 441 821 379 440 819 376 449 825 
2 389 417 806 386 414 800 383 415 798 375 419 794 
3 504 543 1,047 513 552 1,065 513 555 1,068 519 551 1,070 
4 378 381 759 385 386 771 384 383 767 392 388 780 
5 269 291 560 265 289 554 265 289 554 261 293 554 
6 285 308 593 289 303 592 289 302 591 288 299 587 
7 285 279 564 287 278 565 283 276 559 287 278 565 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,486 2,659 5,145 2,505 2,663 5,168 2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 
 

หมู่ที่ หน่วย 

ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2553 2554 2555 
2556 

(ณ วันที่ 15 
เดือน มี.ค.)  

1 ครัวเรือน 205 212 213 218 

2 ครัวเรือน 194 199 199 204 

3 ครัวเรือน 395 408 412 422 

4 ครัวเรือน 164 165 167 169 

5 ครัวเรือน 144 147 147 150 

6 ครัวเรือน 148 153 154 155 

7 ครัวเรือน 208 213 215 224 

รวมทั้งสิ้น ครัวเรือน 1,458 1,497 1,507 1,542 



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)                                                                                      10                                                                                                                                                                            

 

(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

2.1.7 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู (คน) 

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 99 3 2 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 127 3 1 

ระดับประถม(รัฐบาล) 2 292 23 12 

ระดับประถม(เอกชน) 1 173 17 3 

ระดับมัธยม 1 843 40 16 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
   -ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ ช่ือประเพณ ี
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่ 1-

12) 
รายละเอียด (จุดเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห ่กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเกา่-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่

4 ประเพณีสงกรานต ์ 4 รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาลเจ้า
พ่อปู่ตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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2.1.8 ด้านสาธารณสุข  

- แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

จ านวนแพทย์ - คน 

จ านวนพยาบาล 2 คน 

จ านวนทันตแพทย์ 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 1 แห่ง 
 

 - โรคระบาด 

ที ่ ชื่อโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2.1.9  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
 จ านวน ทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนทีไ่ด้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

692 
61 
6 

644 
61 
6 

744 
76 
6 

693 
76 
6 
 

830 
74 
6 
 

681 
74 
6 
 

  - ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือส านักสงฆ์  10 แห่ง 
  (2)  โบสถ์   1 แห่ง 
  (3)  มัสยิด   - แห่ง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แห่ง  

  - ศาสนา  และผู้นับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,826 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต์  23 คน 
  (3)  นับถือศาสนาชิกซ์  - คน 
                    (4)   นับถือศาสนาอิสลาม            5        คน 
                    (5)  นับถือศาสนาฮินดู                -         คน 
  (6)  นับถือศาสนาอ่ืนๆ  - คน 

  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แห่ง 
  (2)  สุสานคริสต์   - แห่ง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แห่ง 
  (4)  สุสานอ่ืนๆ   - แห่ง 
 

2.1.10 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2556 
    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2556  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 1,001 ครัวเรือน 7 

หมู่บ้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 

ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) 

ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 
จ านวนที่ 
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 
7 ตัวช้ีวัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 48 คน 0 0.00 48 คน 100 
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

583 คน 0 0.00 583 คน 100 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน 

37 คน 1 2.70 36 คน 97.30 

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  1,001 
ครัวเรือน 

22
ครัวเรือน 

2.20 979
ครัวเรือน 

97.80 

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,001
ครัวเรือน 

4
ครัวเรือน 

0.40 
997

ครัวเรือน 
99.60 

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือ
คัดกรองความเสี่ยงฯ  

2,126 
คน 

63 คน 2.96 
2,063 

คน 
97.04 

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วัน ๆ ละ 30 นาที 

3,613 
คน 

9 คน 0.25 3,604 
คน 

99.75 

หมวดที่  2  มีบ้ านอาศัย (คนไทยมีบ้ านอาศัยและ
สภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

     

1.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

1,001 
ครัวเรือน 

1 
ครัวเรือน 

0.10 
1,000 

ครัวเรือน 
99.90 

2.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

1,001 
ครัวเรือน 

 0 
0.00 1,001 

ครัวเรือน 
100 

3.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

4.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,001 
ครัวเรือน 

4 
ครัวเรือน 

0.40 997 
ครัวเรือน 

99.60 

5.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,001 
ครัวเรือน 

2
ครัวเรือน 

0.20 999 
ครัวเรือน 

99.80 

6.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,001 
ครัวเรือน 

1
ครัวเรือน 

0.10 1,000
ครัวเรือน 

99.90 

7.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

8.ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,001 
ครัวเรือน 

6 
ครัวเรือน 

0.60 995 
ครัวเรือน 

99.40 
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

   
 

ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) 

ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 
จ านวนที่ 
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
หมวดที่  3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่
เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

121 คน 0 0.00 121 คน 100 

2.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 459 คน 0 0.00 459 คน 100 
3.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 24 คน 0 0.00 24 คน 100 
4.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี
งานท าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

0 0 0.00 0 0.00 

5.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได ้

2,463 
คน 

1 คน 0.04 2,462 99.96 

หมวดที่  4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมี
รายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 

     

1.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 2,314 
คน 

33 คน 1.43 2,281 
คน 

98.57 

2.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 633 คน 8 คน 1.26 625 คน 98.74 
3.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาทต่อปี 

1,001 
ครัวเรือน 

57 
ครัวเรือน 

5.69 
944 

ครัวเรือน 
94.31 

4.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี  6 ตัวชี้วัด 

     

1.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 3,854 
คน 

334 คน 8.67 3,520 
คน 

91.33 
 

2.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3,854 
คน 

384 คน 9.96 3,470 
คน 

90.04 

3.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3,613 
คน 

6 คน 0.17 3,607 
คน 

99.83 

4.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

651 คน 0 0.00 651 
คน 

100 

5.คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

42 คน 0 0.00 42 คน 100 

6.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน 

1,001 
ครัวเรือน 

5 
ครัวเรือน 

0.50 996 
ครัวเรือน 

99.50 
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2.1.11  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ต ารวจ   72 นาย 
  -  เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน 6 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   122 นาย 
  (1)  ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แห่ง 
   -  พนักงานดับเพลิง 5 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า 1 คัน 
   - รถกระเช้า  1 คัน 
   - ถังดับเพลิง  30 ถัง 
  (3)  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ข้าราชการประจ า 1 คน 
   -  พนักงานประจ า 2 คน 
   -  ลูกจ้าง  3 คน 
   -  อปพร.  122 คน 

  2.1.12 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การคมนาคมขนส่ง  สถานีขนส่ง 

ที ่ ชื่อสถานีขนส่ง สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 

        

  -การคมนาคมขนส่ง  สถานีรถไฟ 

ที ่ ชื่อสถานีรถไฟ สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 

        

-ระบบโครงข่ายถนน 
ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ่-ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
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(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

6 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพูลสมหวัง 0.350 
ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุรีราษฎร์บ ารุง 0.780 
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
14 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
16 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
17 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 0.540 
21 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอานนท์ 0.310 
23 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริราษฎร์บ ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรัง ถนนยุทธศาสตร์ 3.600 
29 ลูกรัง ถนนโสกมูลหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรัง ถนนเครือซูท 0.990 
31 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรัง ถนนหนองอินทร์พัฒนา 0.860 
33 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
34 ลูกรัง ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรัง ถนนฝายราษฎร์-โนนตะก่ัว 1.850 
36 ลูกรัง ถนนหนองเขียนพัฒนา 0.760 
37 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรัง ถนนบะแค-โนนสวรรค ์ 2.150 
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ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
39 ลูกรัง ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรัง ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรัง ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรัง ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรัง ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรัง ถนนรวมญาติ 0.480 

- ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 

ที ่ ประเภทสะพาน ชื่อสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 

1 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 4 0.05 

        

- ประปา 

ปริมาณการใช้น้ าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

- ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลัง  

-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 ากักเก็บ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 
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-ทรัพยากรป่าไม้ 
ประเภทป่า พ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) 

ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านบะแค หมู่ที่  5 0.21 

ชื่ออุทยานแห่งชาติ.................-............................................   

-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

พ้ืนที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พ้ืนที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 

 -ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย - แห่ง 

จ านวนรถยนต์เก็บขยะ 2 คัน 

จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง 

2.2  ศักยภาพท้องถิ่น 
  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 นายกเทศมนตรี 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 

 



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)                                                                                      19                                                                                                                                                                            

 

(ส่วนที่  2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย ประธานสภาเทศบาล 089-8411750 
2 นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ รองประธานสภาเทศบาล 081-0480678 
3 นายบุญถิ่น  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  โทอ้ึน สมาชิกสภาเทศบาล 080-7580792 
11 นายวสันต์  จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล 081-1879564 
12 นางไมตรี  ดีสม สมาชิกสภาเทศบาล 080-7643024 
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ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 7) (1)ว่าง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) (1) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) (1) 

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

 
 ปลัดเทศบาล 

  (นักบรหิารงานเทศบาล 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(ภารกจิ)(1)  - ครูผู้ดูแลเด็ก(อันดับครูผู้ช่วย)(3)                   
 -  พนง.ขับรถยนต์ (ทัว่ไป)(1)             - ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ)(2) 
-  คนงาน (ทัว่ไป)(1)           
2. งานการเจา้หน้าที ่                          6. งานแผนและงบประมาณ 
  - บุคลากร 7ว(1)                            - จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน 4(1) 
                                                    - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
3. งานทะเบียนราษฎร                         7. งานนิติการ 

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

 

1. งานการเงินและบัญชี 
  - นักวิชาการเงินและบัญช ี5  (1) 
  - ผช.จนท.การเงินและบัญชี(ภารกิจ)
(1) 
  - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
  - จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว(1) 
  - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้(ภารกิจ) 
(1) 
  - จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน(ประจ า)(1) 
  - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ า) (1) 
3. งานพัสดุ 
   - จพง.การเงินและบัญชี 2(1)  
 
 
 

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

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
   - จพง.ธุรการ 4 (1) 
   - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ า)(1) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ภารกิจ)(1) 
   - คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ)(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
   - คนงานประจ ารถขยะ (ทัว่ไป)(3) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ทั่วไป) (1) 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ  
   - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 (1) 
3. งานควบคุมและป้องกันโรค 
   - เจ้าหน้าที่พยาบาล 3(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป) (1) 
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                                          - บุคลากรเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อส่วนราชการ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน 
ครูเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 1 - - - - 

ส านักปลัดเทศบาล 7 2 3 6 3 

กองคลัง 5 2 3 - - 

กองช่าง 3 1 4 - - 

กองสาธารณสุข 4 1 2 6 - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 

รวม 21 6 12 12 3 



 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)                                                                                                                                                                                                   
 

 

22 

 
 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2.2.2 ศักยภาพด้านการคลัง 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 

 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงป ี 
2553 

รับจริงป ี 
2554 

รับจริงป ี 2555 

รายได้จัดเกบ็เอง     

หมวดภาษีอากร 100 299,301.00 339,834.00 347,268.60 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 101 217,152.00 221,860.00 243,413.00 

(2) ภาษีบ ารุงท้องที ่ 102 53,572.00 50,555.00 45,614.00 

(3) ภาษีปา้ย 103 28,577.00 67,419.00 58,241.60 

(4) อากรการฆ่าสัตว ์ 104 - - - 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120 213,169.00 441,162.00 291,601.00 

(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหนา่ยเนื้อสัตว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนนัเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 - - - 

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 139,500.00 144,800.00 136,640.00 

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอจุจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานทีส่ะสมอาหาร 128 - - 2,300.00 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,130.00 2,530.00 2,420.00 

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 11,950.00 28,855.00 
 

27,900.00 
 

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคบั
ท้องถิ่น 

139 - - 
 
- 
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รายรับ รหัส 
รับจริงปี  
2553 

รับจริงปี  
2554 

รับจริงปี  2555 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 20,389 215,400.00 89,052.00 

(12)ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือ 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

142 - - - 

(13)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200  ตร.ม. 

144 - - - 

(14)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 3,265.00 5,257.00 6,310.00 

(16)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

147 2,175.00 2,550.00 2,699.00 

(17)ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 148 33,760.00 41,770.00 24,280.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 620,490.46 772,357.92 954,978.75 

(1) ค่าเช่าหรือคา่บริการสถานที่ 202 454,592.00 553,120.00 582,185.00 

(2) ดอกเบี้ย 203 165,898.46 219,237.92 372,793.75 

(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 204 - - - 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 251 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300 319,426.00 609,834.00 301,904.00 

(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้ 301 - - - 

(2) ค่าขายแบบแปลน 302 203,000.00 89,000.00 90,500.00 

(3) ค่าเขียนแบบแปลน 303 - - - 
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รายรับ รหัส 
รับจริงปี  
2553 

รับจริงปี   
2554 

รับจริงปี  
2555 

(4) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 304 1,136.00 68.00 70.00 

(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 307 115,290.00 520,766.00 211,334.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้ อปท.  17,508,574.91 17,122,149.62 16,851,330.03 

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือล้อเลื่อน 1001 - - - 

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1002 13,827,987.55 1,977,123.45 2,228,423.65 

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 11,363.94 71,437.12 69,098.81 

(4) ภาษีสุรา 1005 740,849.78 796,814.94 863,450.67 

(5) ภาษีสรรพสามิต 1006 2,004,821.63 1,918,880.02 1,551,250.28 

(6) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

(7) ค่าภาคหลวงแร่ 1010 29,703.77 86,317.59 28,886.35 

(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1011 102,575.24 171,071.08 272,246.84 

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนและนิติกรรมที่ดิน 1013 791,273.00 1,042,687.00 887,307.00 

(10) ภาษีมูลค่าเพ่ิมกระจายอ านาจ  - 11,057,818.42 10,950,575.43 

รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  8,876,122.00 11,349,554.00 10,424,626.00 

(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะท้องถิ่นและ
กิจการอ่ืนอุดหนุนทั่วไป 

 8,876,122.00 11,349,554.00 10,424,626.00 

     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  7,834,631.00 3,979,048.00 7,663,397.00 

     

รายรับจากเงินสะสม  40,500.00 6,888,493.00 - 

รายรับจากเงินกู้  - 5,476,000.00 - 

รวมท้ังสิ้น  35,712,214.37 46,978,432.54 36,835,014.38 
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 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สถิติรายจ่ายย้อนหลัง  3  ปี 
 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2553 
รายจ่ายจริงปี       

2554 
รายจ่ายจริงปี      

2555 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ - - - 

ค่าช าระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

- 140,384.45 772,353.67 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 3,051,390.00 349,450.00 324,800.00 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 283,480.00 286,522.00 360,000.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 195,729.60 223,542.00 184,259.00 

เงินส ารองจ่าย 267,170.00 112,794.00 271,151.92 

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ - 911,000.00 37,800.00 

รายจ่ายประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 5,080,615.57 5,342,872.62 5,269,149.36 

ค่าจ้างประจ า 892,200.00 941,100.00 1,003,080.00 

ค่าจ้างชั่วคราว 1,904,280.00 1,973,719.96 2,305,800.00 

ค่าตอบแทน 3,614,082.50 3,735,556.00 3,232,605.69 

ค่าใช้สอย 2,744,443.85 3,914,790.47 4,368,933.53 

ค่าวัสดุ 1,845,901.43 2,329,040.00 2,372,736.54 

ค่าสาธารณูปโภค 566,091.85 548,051.37 627,531.92 

เงินอุดหนุน 2,099,104.30 2,063,660.55 1,659,519.66 

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

221,760.00 - - 
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 (ส่วนที่ 2) – ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2553 
รายจ่ายจริงปี       

2554 
รายจ่ายจริงปี      

2555 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 791,680.00 369,910.00 417,530.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 470,168.91 2,429,000.00 1,635,000.00 

รายจ่ายอื่น 
 
 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,133,402.00 3,979,048.00 7,648,997.00 

จ่ายจากเงินสะสม 40,500.00 6,888,493.00 - 

จ่ายจากเงินกู้ - 5,476,000.00 - 

     

 รวม 28,202,000.01 42,014,934.42 32,491,248.29 
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(ส่วนที่  3) - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   และสภาพความการของ 

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

 จุดแข็ง  Strengths 
1. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแก้ไข
ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนมีความกล้าที่
จะเสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้แก้ไขได้ตรงจุด 

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใช้งานได้ตามภารกิจหน้าที่ 

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้อง

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง       
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
10. เทศบาลมีพ้ืนที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  

 จุดอ่อน  Weakness 
1. บุคลากรของเทศบาล ขาดการประสานงานที่ดี  ในการปฏิบัติงาน 
2. ในการบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ   การค้า  

การลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเกินไป 
3. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได้เท่าที่ควร 

เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด 
4. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5. การรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
6. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกายมีน้อย 
7. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
8. คนในชุมชนไมใ่ห้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
9. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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10. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
11. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
12. การอพยพแรงงาน 
13. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
14. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบติดตามการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โอกาส  Opportunity 

1. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ฐานะการคลังที่มั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใสสะอาด 

2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543  ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 

3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และ
พัฒนาระบบบริหารของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อุปสรรค  Threats 

1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะฝนแล้ง     น้ าท่วม  
ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 

2. การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
3. มีปัญหาการอพยพแรงงาน  คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน 
4. สินค้าการเกษตรไม่ได้รับการประกันราคา ท าให้มีราคาต่ า   และได้รับการเอาเปรียบจากพ่อค้าคน

กลาง 
5. ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
6. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามแผน 
7. ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544    และเพ่ิมเป็นร้อยละ 35  
ในปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นในบางเรื่องต้องชะงัก 

3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติทีผ่่านมา 
การประเมินผลเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้   ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่   รวมทั้งเป็นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ
เพียงใด)  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  ที่ สามารถน าไปปรับปรุงและการ
ตัดสินใจส าหรับการบริหารงานอย่างมีหลักเกณฑ ์



  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)                                                                                          33 


 

(ส่วนที่  3) - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

 3.2.1  องค์กรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 3.2.2  ผลการประเมินการน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์  

-เพ่ือติดตามผลการด 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 าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในแผนพัฒนาสามปีกับโครงการที่ด าเนิน

ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด   เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผน   
-หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด  ก็แสดงให้เห็นว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในทางกลับกันหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
จากสรุปผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพบว่า  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2555-2557)  เมื่อวันที่  
28  มิถุนายน  2554   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2555-2557)  
รวม  405 โครงการ   งบประมาณ  129,160,200.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2555 
(1)  การน าโครงการไปตั้งงบประมาณด าเนินงาน 

  จากผลการติดตามและประเมินผล   พบว่าเทศบาลต าบลแวงใหญ่  บรรจุโครงการใน
แผนพัฒนา ปี 2555   ไว้ทั้งสิ้น  141 โครงการ  สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการน าไปตั้งงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  จ านวน  85  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  60.28   

             (2)  ผลการน าโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติจริง 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี 2555 ไว้ทั้งสิ้น 141
โครงการ น าไปตั้งงบประมาณด าเนินการ 80  โครงการ  สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 54 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 38.29 อยู่ระหว่างด าเนินการ  8  โครงการ  และยังไม่ได้ด าเนินการ  79  โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุ งบประมาณ 

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 141 19,351,100 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน 33 16,929,000 

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 109 72,391,950 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 17 645,000 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 32 5,355,000 

6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 73 14,488,150 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุ งบประมาณ 

รวม 405 126,160,200 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา
ปี  2555 

โครงการที่
น าไปตั้งเป็น
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 52 41 78.84 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน 10 5 50.00 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 32 15 46.87 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 5 1 20.00 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 9 5 55.55 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 33 18 54.54 

รวม 141 85 60.28 
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ยุทธศาสตร์ 

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

โครงการท่ี ท่ีอยู่ระหว่าง ท่ียังไม่ได้ โครงการท่ีมี โครงการท่ีมี โครงการ 

เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การเพิ่มเติม ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

1)  พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

30 57.69 2 3.84 20 
38.4

6 
0 0 0 0 52 100 

2) การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

3 30.00 0 0.00 7 
70.0

0 
0 0 0 0 10 100 

3)  การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

10 31.25 0 0.00 22 
68.7

5 
0 0 0 0 32 100 

4) การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้าและการ
ลงทุน 

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

5) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

4 44.44 0 0.00 5 
55.5

5 
0 0 0 0 9 100 

6) การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

7 21.21 6 
31.5

8 
20 

60.6
0 

0 0 0 0 33 100 

รวม 54 38.29 8 5.67 79 
56.0

2 
0 0 0 0 141 

10
0 

จากผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า เทศบาลต าบลแวงใหญ่   มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(ข้อมูล ณ  30  กันยายน  2555)  7  โครงการ   ได้แก่   

1.  โครงการติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (อาคารหลังเก่า) 
2.  โครงการการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (อาคารหลังเก่า) 
3.  โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงรถดับเพลิง 
4.  โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ 
5.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าผู้พิการ 
6.  โครงการวางท่อระบายน้ าถนน รพช.หมายเลข 4052 (ช่วงสี่แยกบ้านดอนบาลไทเชื่อมหนอง

โบสถ์ หมู่ที่ 2) 
7.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (OTOP) 
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3.2.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม   ประจ าปี  2555 
 วัตถุประสงค์  

-เพ่ือติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังงบปกติและงบเงินสะสม ว่าการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกรายยุทธศาสตร์ 

 เกณฑ์ในการพิจารณา 
-น าข้อมูลการเบิกจ่ายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
-หากมีร้อยละของการเบิกจ่ายมากเท่าใด   ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในทางกลับกันหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีร้อยละของการเบิกจ่ายต่ า ก็สะท้อนให้เห็นว่าแผนการพัฒนา
ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
       - ผลการเบิกจ่ายงบปกติและงบเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ 
 ตั้งงบประมาณ  

งบปกติและงบเงิน
สะสม  

 ผลการเบิกจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 4,210,700.00 2,994,632.68 71.11 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจน  1,968,000.00 124,270.00 6.31 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 2,249,000.00 399,875.00 17.78 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการ
ลงทุน 

30,000.00 0.00 0.00 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

230,000.00 106,932.00 46.49 

6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 3,829,200.00 863,559.00 22.55 
รวม 12,516,900.00 4,489,268.68 35.86 

 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  น าโครงการจากแผนพัฒนาสามปี  2554  ไปตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ (รวมเงินจ่ายขาดสะสม)  ทั้งสิ้น  80  โครงการ  เป็นเงิน  28,834,308.-  บาท  สามารถเบิกจ่าย
ได้  17,789,581.36  บาท  คิดเป็นร้อยละ  61.70 

3.2.4 ผลการด าเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  2555 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2555  ทั้งสิ้น  7,675,197.-
บาท สามารถเบิกจ่ายได้   7,675,197.-บาท คิดเป็นร้อยละ   100  
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โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป  

1.  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก    649,530 649,530 
2. ทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก    15,000 15,000 
3.  เงินประกันสังคมครูผู้ดูแล
เด็ก 

 
  19,367 19,367 

4.  ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน    57,600 57,600 
5.  เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ    455,000 455,000 
6.  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    5,457,200 5,457,200 
7. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

   1,011,500 1,011,500 

รวมทั้งสิ้น    7,675,197 7,675,197 

3.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์  
-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

 กลุ่มเป้าหมาย   
-กลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 350 ตัวอย่าง 

 ระดับความพึงพอใจ 
-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไม่พอใจ 

 เกณฑ์ในการพิจารณา 
-หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก ในแต่ละยุทธศาสตร์มีมากกว่าร้อย
ละ  50  แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
-หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมาก ในแต่ละยุทธศาสตร์น้อยกว่าร้อย  
ละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่สามารถด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้น  
ๆ  ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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 ประเด็นการประเมิน 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 350 
คน  ชาย  145  คน  หญิง  205  ปรากฏผลสรุปดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 350  คน ท าการส ารวจ  9 

ประเด็นการประเมิน  พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 30.00  พอใจคิดเป็นร้อยละ  67.27  ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 
2.73  ดังนี้  

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 38.00 60.86 1.14 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.71 64.29 2.00 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 32.29 65.43 2.29 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจรรมให้ประชาชนทราบ 29.14 67.71 3.14 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.29 70.00 3.71 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 26.57 70.00 3.43 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน.
ในท้องถิ่น 

28.57 69.14 2.29 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.29 69.14 2.57 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.14 68.86 4.00 

ภาพรวม 30.00 67.27 2.73 
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ปรากฏว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อผลการ 
ด าเนินงานของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจร้อยละ  67.27  พอใจมาก
ร้อยละ 30.00  และไม่พอใจร้อยละ  2.73  แสดงว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย  
    

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.12 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.11 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.02 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.87 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.86 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.95 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 

ภาพรวม 7.96 
 

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 าเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.96  ซึ่งเข้าใกล้  10  แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ประสบความส าเร็จมากที่สุด 
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2.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.04 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.96 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.97 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.79 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.74 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.73 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 

ภาพรวม 7.85 
 
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 าเร็จมากท่ีสุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.85  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความส าเร็จมากที่สุด 
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.99 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.95 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.95 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.80 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.86 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 

ภาพรวม 7.88 
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 าเร็จมากท่ีสุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.88 ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.98 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.87 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.79 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.77 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.76 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.79 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 7.85 

 
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 าเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.85  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน    ประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด 
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2.5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.06 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.98 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.85 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.81 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.86 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 

ภาพรวม 7.90 

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 าเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.90  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ประสบความส าเร็จ
มากที่สุด 
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2.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.94 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.94 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.89 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.91 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.97 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

ภาพรวม 7.97 

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 าเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เท่ากับ  7.97  ซึ่งเข้าใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 

สรุปเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
  จากผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุป
ปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้ 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี  2555  ทั้งสิ้น  141   
โครงการ   

น าไปปฏิบัติในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.28  ด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 54 โครงการ  และมีจ านวนโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ  8  โครงการ  และโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี ห้วงปี  2555  แต่ยังไม่ได้ถูกน าไปด าเนินการ  79  โครงการ   
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จากผลการประเมินพบว่า   แม้ว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้องจะอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก แต่การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติและด าเนินการแล้วเสร็จจริงยัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากเทศบาลด าเนินการแล้วเสร็จเพียงร้อยละ 38.29 ซึ่งสาเหตุที่น า
โครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้น้อย  ได้แก่ 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลแวงใหญ่มียอดรายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป 
29,171,617.38 บาท โดยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมียอดรายรับ 30,634,891.54 บาท 
ลดลง 1,463,274.16 บาท ท าให้การด าเนินโครงการบางโครงการต้องยกเลิกไป 

2. จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) มีจ านวนมากเกินไปไม่
สอดคล้องกับงบประมาณด าเนินงานที่มีจ านวนจ ากัด ท าให้การน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย 
  ข้อเสนอแนะ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในปีถัดไป   ควรปรับปรุงดังนี้ 
  1. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ควร
บรรจุโครงการ/กิจกรรมมากเกินไป 
  2. จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลปรากฏว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลน า
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาสามปี
และน าไปด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา 
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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 
     เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู่  เชดิชูคุณธรรม  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี    
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา    
  2) การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 
  3) การพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค  การ

ส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

  4)  การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  5)  ส่งเสริมการพัฒนาคนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
  6)  ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี

ความมั่นคงปลอดภัย 
  7) การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้   
แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้ต่ า ให้มีอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัว

ให้มีคุณภาพที่ดีบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป

สินค้าทางการเกษตร 
4) การพัฒนา ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ

บรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5) ส่งเสริม สนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและท่ัวถึง 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
4) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
5) การวางผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพิ่มพ้ืนที่ป่าสีเขียวให้มาก

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
๒) พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการ ประชาชน 
๕) ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกข้ันตอน 
6) ให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

4.3 กรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น           
     (พ.ศ. 2557-2559) 

วิสัยทัศน ์
 

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และเมืองหลักเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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พันธกิจ   
  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
 4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ 

บริการ และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

                                   อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 

ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

                                   อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง   
เท่าเทียม 

1.2  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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   1.4     เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน 
   1.5    เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
   1.6    พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน 
   1.7    พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 
   1.8    พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออก
ก าลังกาย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง 
ดังนี้ 

2.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบ โดยมีการวางผังเมือง การป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 2.2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
 2.3  การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ  
 2.4  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน   ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 6 
แนวทาง ดังนี้ 
   3.1  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   3.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
   3.3  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3.4  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   3.5  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
   3.6  พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  ดังนี้ 
   4 .1   เส ริ ม ส ร้ า งการมี ส่ วน ร่ วมขอ งชุ ม ชนและ เค รื อ ข่ าย ใน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
   4.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชนและป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
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   4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
   4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
   4.5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์
ท้องถิ่น 

4.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่งเป็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสู่การ
กระตุ้นให้เปิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแผนบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / 
กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)  ภายใต้หลักการที่ส าคัญ คือ 

1. การสอดคล้องสัมพันธ์กับ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
- นโยบายและแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป: ของรัฐบาล 
- ทิศทางการบริหารเชิงพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ที่สมควรน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
คือ การเติบโตสีเขียว, การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

 2. มุงเน้นการท างานแบบเครือข่ายรวมกันของทุกภาคส่วน โดยค านึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน 
 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในท้องถิ่นในจังหวัด 
 4. ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมากข้ึน 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

               "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" 

 
     พันธกิจจังหวัดขอนแก่น 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข  
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและ
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ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานคร แห่งอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเศรษฐกิจของภูมิภาค 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพพ้ืนที่ 
- การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
- การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
- การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
- การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
- การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า กระบวนการกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ า

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ 
- การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
- การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความม่ันคง 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
- การป้องกัน ลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
- การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
- การป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและป้าย 
- การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
- การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
     -   เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     -   การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าในอนุภูมิภาค 
     -  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 

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

๑) จัดสร้างและปรับปรุงถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนให้เป็นคอนกรีต หรือลาดยาง 
๒) จดัสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง

สินค้าการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ได้รับความเสียหายจากการกัด

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

ไฟฟ้าบริเวณมุมอับ เพ่ือป้องกันการมั่วสุม และป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาใน
ช่วงเวลากลางคืน ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดถนนสายชนบท-กุดรู พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ   

  ๕) ปรับปรุง และขยายระบบประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง     
  ๖) พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอก ฟ้ืนฟูห้วย คลอง พร้อมท าถนน ไฟฟ้าเลียบคลองเพ่ือเมผลผลิตทาง

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

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

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีงานสงกรานต์รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอ่ืนๆของท้องถิ่น 

๒) จัดงานฉลองปู่หลวงกลางให้ยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มจ านวนวันเวลาและกิจกรรม 
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล ให้ได้ความรู้ด้านการศาสนา โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานเผยแพร่ 
๕) บูรณะ ซ่อมแซมสถานที่ที่ประชาชนเคารพ สักการะแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคง สวยงาม เช่น 

ศาลปู่ตาหมู่บ้านต่างๆ 
ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ๑) ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส ารวจความคิดเห็น และส ารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 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 าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔) จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือออกบริการประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การเสียภาษี 
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ในเรื่องการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น 
  ๕) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพ่ือความโปร่งใส   
๓. นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
 การด าเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดัน
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ให้การบริหารด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมและท้องถิ่น จึงก าหนดนโยบาย
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการท างานภายในเทศบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จัดตู้รับร้องเรียนปัญหาและบริการสายตรงกับนายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

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

๕) จัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จัดหารถยนต์
ส่วนกลางมาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ 

 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลให้มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางด้านการศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้สะอาด 
ปราศจากอคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น  

๘) จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น ไว้เพ่ือบริการประชาชนเพิ่มเติม เช่น จัดหาเต็นท์ เก้าอ้ี โต๊ะ  
๔. นโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑) ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 

๒) จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้ขาดที่ พ่ึง ผู้ยากจน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และ
จ าเป็น  
 ๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีชมรมและที่เต้นแอโรบิคทุกหมู่บ้าน จัดท าสวนสุขภาพ 
เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย 
 ๔) จัดท าลานกีฬาประจ าชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน 
     ๕) ส่งเสริมเยาวชน โดยหาสถานที่ ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออก เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี กิจกรรมอื่นๆ 
  ๖) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก  
   ๗) จัดท าโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลแวงใหญ่ จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล
  

๘) รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และอ่ืนๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ่                         
   ๙) จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.แก่ประชาชน ทุกปี รวมทั้งฝึกอบรมฟ้ืนฟูแก่ อปพร.ที่ผ่านการ
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                                                                                      (ส่วนที่ 4) - ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา 
 

อบรมไปแล้ว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึน 
 ๑๑) จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม 
รวมทั้ง ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นท่ี ให้ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ด้วย 
 ๑๒) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เพียงพอและมีความพร้อมในการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ๑ 
ต าบล ๑ หน่วยกู้ชีพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ต ารวจ อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพฯ และกลุ่มอ่ืนๆที่จด
ทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดท าโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในช่วงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกท่ีอันตราย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ     
๕. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางด้านสังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดท าและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์รอบห้วยหนองเอ่ียน โดยส่งเสริมการปลูก
พืชผัก ท านาปรัง รวมถึงจัดท าถนนให้ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยการปรับปรุงภายในตลาดให้สะอาด สวยงามและ
จัดท าที่จอดรถให้เพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
๖. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดท าโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้
สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น จัดหารถบรรทุก
ขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และพนักงานให้เพียงพอ  
  

๓) จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
 ๕) ร่วมรณรงค์การปลูกป่ากับประชาชน โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ 
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1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการศึกษา 

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 1. เพื่อพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริม จัดกิจกรรมในงานวนัเด็ก  เช่น  กิจกรรม 35,000 35,000 35,000 เด็กมีพฒันาการที่ดีสมวยั ส านักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ตอบปญัหาชิงรางวลั   เล่นเกมส์ลับสมอง  เทศบาล

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กก่อนวยัเรียน  

ใหม้ีพฒันาการที่ดีสมวยั  

2 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันา 1.เพื่อรับเล้ียงดูเด็กก่อนเกณฑ์ให้ อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกวา้ง  20  2,500,000 1.มีสถานที่รับเล้ียงเด็กก่อน ส านักปลัด

เด็กเล็ก กับบดิา-มารดาที่ไม่มีผู้ดูแล เมตร ยาว 23  เมตรขนาด 81-100  คน  เกณฑ์ที่เพยีงพอ เทศบาล

2.เพื่อใหเ้ด็กวยัก่อนเกณฑ์ได้รับ จ านวน 1 ศูนย์  ตามแบบมาตรฐาน 2.เด็กได้รับการเอาใจใส่ดูแล

การดูแลเอาใจใส่ที่ดี สถ.ศพด. 3 หรือรายละเอียดตามแบบ เปน็อย่างดี

แปลนเทศบาลก าหนด

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ตามบญัชี 855,400 855,400 855,400 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ จ านวนนักเรียน                    ร่างกายแข็งแรง เทศบาล

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวนั เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันา 1,980,800 1,980,800 1,980,800 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ เด็กเล็กวดัสระเกษและวดัทรงธรรมและ ร่างกายแข็งแรง เทศบาล

สนับสนุนอาหารกลางวนัแก่โรงเรียน

สังกัดโรงเรียน สพฐ.  ตามหลักเกณฑ์ที่

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นก าหนด

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทนุ เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สนับสนุนทนุการศึกษา  ใหแ้ก่เด็ก 33,000 33,000 33,000 ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ส านักปลัด

การศึกษา  นักศึกษาและผู้ด้อย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง นักเรียน  นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา เทศบาล

โอกาส (โครงการจากแผนชุมชน) เทา่เทยีมกัน ในทอ้งถิ่น อย่างเทา่เทยีมกัน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)

1.  ยทุธศาสตร์ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ
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เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6 โครงการจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนที่ยากจนและ จัดซ้ือชุดนักเรียนและเคร่ืองนอนแก่เด็ก 30,000 30,000 30,000 เด็กวยัก่อนเรียนที่ยากจนและ ส านักปลัด

และเคร่ืองนอนส าหรับเด็กก่อนวยั ด้อยโอกาส    ได้รับการบริการจาก ก่อนวยัเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ เทศบาล

เรียน ภาครัฐอย่างทั่วถึง ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัทรงธรรม อย่างทั่วถึงและเทา่เทยีมกัน

(โครงการจากแผนชุมชน) และวดัสระเกษ

7 โครงการจัดซ้ือวสัดุส่ือการเรียน เพื่อใหม้ีส่ือการเรียนการสอนที่ จัดซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนส าหรับ 30,000 30,000 30,000 1. เด็กก่อนวยัเรียนได้ใช้ส่ือ ส านักปลัด

การสอน เพยีงพอ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัทรงธรรม  การเรียนการสอนที่เพยีงพอ เทศบาล

วดัสระเกษ และส าหรับศูนย์เรียนรู้ 2.  นักเรียน นักศึกษา

เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประชาชนในทอ้งถิ่นมี

แหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง

8 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เพื่อใหเ้ด็กได้รับการส่งเสริมการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม 30,000 30,000 30,000 เด็กปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส านักปลัด

เรียนรู้ตลอดชีวติ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น แก่เด็ก เยาวชน การด ารงชีวติในทางที่ดีขึ้น เทศบาล

อายุ 0-18 ป ี

9 โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากร 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดส่งผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ 15,000 15,000 15,000 ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กมีความ ส านักปลัด

(ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก) ใหแ้ก่ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก อบรมหรือไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ รู้ความเข้าใจและมีประสิทธิ เทศบาล

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพการท างาน ภาพในการท างานเพิ่มขึ้น

ในการปฏบิติังานของผู้ดูแลเด็ก/ครู  

ผู้ดูแลเด็ก

10 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 1. เพื่อใหน้ักเรียน/นักศึกษาใช้เวลา จ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏบิติังานในช่วง 30,000 30,000 30,000 1.นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลา ส านักปลัด

ช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน วา่งใหเ้กิดประโยชน์  และมีรายได้ ปดิภาคเรียนฤดูร้อน วา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมี เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ในการแบง่เบาภาระผู้ปกครอง รายได้แบง่เบาภาระผู้ปกครอง

2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ 2.นักเรียน/นักศึกษา มี

ปฏบิติังานส านักงาน ประสบการณ์ในการท างาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

11 โครงการพฒันาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ เพื่อพฒันาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน    โดยติดต้ัง 101,600 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาล ส านักปลัด

ชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ใหไ้ด้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิด ต าบลแวงใหญ่ มีมาตรฐาน เทศบาล

ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีผู้มาใช้ แขวน  ขนาด  40,000  บทียีู  จ านวน  2 และมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

บริการเพิ่มขึ้น เคร่ือง  

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อเสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย 240,000     เด็กมีพฒันาการที่ดีสมวยั ส านักปลัด

กลางแจ้ง ใหก้ับเด็ก ชุดมหาสนุก ชุดบา้นคุณหนู ชุดกระดานล่ืน เทศบาล

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัสระเกษ  

และวดัทรงธรรม

    5,880,800   3,039,200  3,039,200    11,959,200

1.2 แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิ  สืบสานและอนุรกัษ์ศาสนาวัฒนธรรม จารตีประเพณทีี่ดีงาม

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจัดงานฉลองศาลปู่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ จัดพธิเีซ่นไหวแ้ละฉลองศาลปู่หลวงกลาง  500,000 500,000 500,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

หลวงกลางและงานวนัลอยกระทง ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป พธิขีอขมาแม่คงคา  จัดขบวนแหก่ระทง อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ของชุมชนต่าง ๆ

2 โครงการจัดงานวนัขึ้นปใีหม่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ จัดงานประเพณีท าบญุตักบาตรวนัขึ้น 20,000 20,000 20,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ปใีหม่ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

3 โครงการจัดงานประเพณีวนั เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ จัดกิจกรรมรดน้ า ขอพรผู้สูงอายุจัด 60,000 60,000 60,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

สงกรานต์ ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ขบวนแหห่ลวงปู่โต  ไปตามชุมชนต่าง ๆ อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน)

4 โครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ จัดกิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา และถวาย 40,000 40,000 40,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป เทยีนพรรษาตามวดัต่าง ๆ อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.1

ที่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5 โครงการสนับสนุนการจัดงานบญุ เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี 15,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

มหาวทิยาลัยปนูา ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป งานบญุมหาวทิยาลัยปนูา อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน)  - (โครงการเงินอุดหนุน)

6 โครงการจัดงานฉลองศาลเจ้าพอ่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญ สนับสนุนชุมนในการจัดงานฉลองศาล 45,000 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ส านักปลัด

หนองโบสถ์และศาลเจ้าพอ่ปู่ตา ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป เจ้าพอ่หนองโบสถ์และศาลเจ้าพอ่ปู่ตา อันดีงามคงอยู่สืบไป เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน)  - (โครงการเงินอุดหนุน)

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ 1.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด 17,000 1.ส านักงานเหล่ากาชาด ส านักปลัด

อ าเภอแวงใหญ่และการออกร้านกาชาด ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น ประเพณีผูกเส่ียว     เทศกาลไหมใหแ้ก่ จังหวดัขอนแก่น มีทนุทรัพย์ เทศบาล

จังหวดัขอนแก่นในงานเทศกาลไหม 2.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ ที่ท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ่ ในการจัดกิจกรรมการกุศล

ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาดชาด อ าเภอแวงใหญ่และจังหวดัขอนแก่นใน มากขึ้น

ประจ าป ี2556 การจัดงานประเพณีประจ าป ี"งาน 2.ส านักงานเหล่ากาชาด

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และ จังหวดัขอนแก่นมีงบประมาณ

งานกาชาดจังหวดัขอนแก่นประจ าปี ในการใหค้วามช่วยเหลือใน

2556" กิจการบรรเทาทกุข์แก่ราษฎร

ผู้ประสบสาธารณภยั ผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น

3.ท าใหก้ิจกรรมอันเปน็สาธารณ

กุศลของสภากาชาดไทยบรรลุ

วตัถุปรสงค์

4.ประชาชนผู้มาเที่ยวชมการ

จัดงานไหม ประเพณีผูกเส่ียว

และงานกาชาดจังหวดัขอนแก่น

ประจ าป ี2556 มีความประทบัใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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และอยากมาเที่ยวงานมากขึ้น

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

อีกทั้งเปน็การอนุรักษว์ฒันธรรม

และประเพณีทอ้งถิ่น

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทดิพระเกียรติองค์พระบาท (1) จัดซุ้มเฉลิมพระเกียติเนื่องในวนัเฉลิม 100,000 50,000 50,000 ปวงชนชาวไทยได้แสดง ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า ความจงรักภกัดีแด่พระบาท เทศบาล

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ อยู่หวัและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อม สมเด็จพระเจ้าหยู่หวั และ

และการจัดงานรัฐพธิใีนวนัส าคัญต่างๆ ประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ของทางราชการ (2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

รัฐพธิีเนื่องในวันพอ่แหง่ชาติ และวันแมแ่หง่ชาติ

ใหแ้กท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ่

9 โครงการบรรพชาสามเณรภาค 1.เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลแด่ ด าเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณร 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชนมีความรู้ด้าน ส านักปลัด

ฤดูร้อนและบวชศิลจาลิณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภาคฤดูร้อน  และบวชศิลจาลิณี พระพทุธศาสนาและมจีิตส านกึ เทศบาล

2.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนได้ศึกษาวิชาการ อย่างน้อย  50  รูป ที่ดี

ด้านพระพทุธศาสนาอย่างเข้าใจ

10 โครงการสนับสนุนการ 1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดกิจกรรมใหป้ระชาชน   เข้าวดัเพื่อ 30,000 1. พทุธศาสนาได้รับการ ส านักปลัด

ปฏบิติัธรรมและอยู่ปริวาสธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ปฏบิติัธรรม และอยู่ปริวาสธรรม ท านุบ ารุงใหค้งอยู่สืบไป เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) 2. เพื่อท านุบ ารุง ส่งเสริมพทุธศาสนา 2. ประชาชนได้เข้ารับการ

11 โครงการจัดกิจกรรมวนัวสิาขบชูา 1.  เพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนได้ร่วม ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 10,000 10,000 10,000 1. พทุธศาสนิกชนได้ร่วม ส านักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) บ าเพญ็บญุกุศลร่วมกันในวนัส าคัญ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ท าบญุบ าเพญ็กุศลร่วมกัน เทศบาล

2. เพื่อเปน็การสืบทอดวฒันธรรม ร่วมท าบญุตักบาตร เวยีนเทยีน เนื่องใน 2.วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น

ประเพณีใหค้งอยู่สืบไป วนัวสิาขบชูา อันดีงามคงอยู่สืบไป

12 โครงการทอ้งถิ่นไทย ใสใจ เพื่อใหผู้้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร ข้าราชการและ ส านักปลัด

วถิีพทุธ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกจิกรรม สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมท าบญุตักบาตร พนักงานได้ร่วมกันปฏบิติั เทศบาล

ท าบญุตักบาตและบ าเพญ็กุศลในวนั บ าเพญ็กุศล   ในวนัธรรมสวนะ   ตามวดั ธรรมบ าเพญ็กุศล

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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ธรรม สวนะ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

13 โครงการวฒันธรรมไทยสายใย 1.เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด สนับสนุนงบประมาณใหศู้นย์วฒันธรรม 15,000 1.ทอ้งถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ ส านักปลัด

ชุมชน (โครงการเงินอุดหนุน) ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหแ้ก่ชุมชน สังคม ไทยสายใยชุมชน ต าบลแวงใหญ่ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เทศบาล

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทกุส่วน 2.ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

ในการขับเคล่ือนโครงการวฒันธรรม การขับเคล่ือนวฒันธรรมไทย

ไทยสายใยชุมชน สายใยชุมชน

14 โครงการสนับสนุน การจัดงาน 1.เพื่อเปน็การอนุรักษแ์ละสืบสาน สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ที่ท าการ 100,000 1.อ าเภอแวงใหญ่จะได้มี ส านักปลัด

ประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้ ประเพณีทอ้งถิ่นใหด้ ารงสืบไป ปกครองอ าเภอแวงใหญ่ กิจกรรมงานประจ าปขีอง เทศบาล

พระธาตุเจดีย์ ของดีแวงใหญ่ ประจ าปี 2.เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชีพด้านการ อ าเภอ ที่ทกุภาคส่วนมีส่วน

 2557  (โครงการเงินอุดหนุน) เกษตร ซ่ึงจะได้น าผลผลิตมาประกวด ร่วมรับผิดชอบ เปน็การสร้าง

แข่งขัน ความรัก ความสามัคคีของชาว

3.เพื่อเปน็การเสริมสร้างความสามัคคี แวงใหญ่ใหแ้น่นแฟน้ยิ่งขึ้น

ของคนในพื้นที่และหมู่คณะ 2.เปน็การส่งเสริมอาชีพด้าน

4.เพื่อใหเ้ศรษฐกิจของอ าเภอแวงใหญ่ การเกษตร ด้านประเพณีและ

มีเงินทนุไหลเวยีนในระบบและเปน็ วฒันธรรมอันดีงาม ส่งเสริม

การกระตุ้นเศรษฐกิจใหม้ีความเจริญ การประกอบอาชีพอื่น ๆ เปน็

รุ่งเรือง สินค้าและบริการท าใหม้ีการ

พฒันาอาชีพในทดุด้าน เปน็การ

สร้างความอบอุ่นใจระหวา่ง

ส่วนราชการใหก้ับพี่น้อง

ประชาชนใหดี้ยิ่งขึ้น

3.เปน็การส่งเสริมอาชีพและ

พฒันาอาชีพอื่น ใหเ้ข้มแข็ง

และมั่นคงยิ่งขึ้น เปน็การช่วย

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ 
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ผ่อนคลายปญัหาเศรษฐกิจและ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

สังคมที่ประเทศชาติก าลัง

ประสบอยู่ในขณะนี้ได้เปน็

อย่างดี

4.เปน็การสนับสนุนการด าเนิน

งานของส่วนราชการภาคการ

ศึกษา การศาสนา ตลอดทั้ง

การได้รับสวสัดิการจากกองทนุ

เช่น การมอบทนุการศึกษา

การพฒันาในพื้นที่

15 โครงการเข้าวดัปฏบิติัธรรมวนัอาทติย์ 1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้ใช้เวลา สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่คณะกรรมการ 30,000       1.เด็กเยาวชนเปน็ผู้มีคุณธรรม ส านักปลัด

(โครงการเงินอุดหนุน) วา่งใหเ้กิดประโยชน์ในวนัอาทติย์ หมู่บา้น หมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 6 และศิลธรรมที่ดีงาม สามารถ เทศบาล

2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทาง น าหลักธรรมในทางพระพทุธ

ศาสนาแด่เด็กเยาวชน ศาสนาไปใช้ในชีวติประจ าวนั

3.เพื่อพฒันาเด็กเยาวชนใหส้ามารถ ได้ อันเปน็การแก้ปญัหาทาง

ปรับพฤติกรรมไปในทางที่พงึประสงค์ สังคมได้ทางหนึ่ง

4.เพื่อพฒันาเด็กเยาวชนใหเ้ปน็ผู้อยู่ใน บา้น  วดั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศิลธรรมอันดีงามอันจะเปน็การช่วยแก้ ใหดี้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ไขปญัหาสังคม 3. เพื่อแก้ปญัหาใหก้ับสังคม

5.เพื่อเผยแพร่ธรรมสู่ประชาชน โดยเฉพาะปญัหาที่เกิดกับ

เด็กเยาชนในทอ้งถิ่นต าบล

แวงใหญ่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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    1,032,000     730,000    730,000

1.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การปอ้งกันและควบคุมโรค การส่งเสรมิสุขภาพ การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านรา่งกาย

                                  และจิตใจ ใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 1. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพนัธุย์ุง 1. จัดหาน้ ายาเคมีภณัฑ์ สารเคมีและ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ไม่มี กอง

(โครงการจากแผนชุมชน) ที่เปน็พาหะน าโรค น้ ามันเชื้อเพลิง การระบาดของโรคไข้เลือด สาธารณสุขฯ

2.เพื่อลดจ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออก 2. ออกพน่สารเคมีก าจัดลูกน้ า ยุงลาย ออก

ในเขตเทศบาล

2 โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 1. จัดหาเวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 50,000 50,000 50,000 ลดจ านวนผู้เสียชีวติด้วยโรค กอง

และคุมก าเนิดสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล 2. ด าเนินการฉีดวคัซีนใหแ้ก่สุนัขและแมว พษิสุนัขบา้ของประชาชนใน สาธารณสุขฯ

 และคุมก าเนิดสุนัขและแมว เขตเทศบาล ร่วมกับปศุสัตว์

แวงใหญ่

3 โครงการปอ้งกันโรค เพื่อลดอัตราปว่ยและอัตราการตาย ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวงั ควบคุมกรณี 10,000 10,000 10,000 อัตราการเกิดโรคเลปโตสไป กอง

เลปโตสไปโรซีส จากโรคเลปโตสไบโรซีส เกิดการระบาดของโรค โรซีสในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุขฯ

หมดไป ร่วมกับ รพ.

4 โครงการปอ้งกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลดอัตราการปว่ยและอัตราการ 1. จัดหาวสัดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 10,000 10,000 10,000 อัตราการปว่ยโรคอุจจาระร่วง กอง

(โครงการจากแผนชุมชน) ตายจากโรคอุจจาระร่วง 2. ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวงัควบคุมกรณี ลดลง สาธารณสุข

เกิดการระบาดของโรค และ รพ.

แวงใหญ่

5 โครงการควบคุมโรคไข้หวดันก เพื่อเฝ้าระวงัโรคไข้หวดันกและ 1. จัดหาวสัดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 10,000 10,000 10,000 ไม่มีการระบาดของโรคไข้ กอง

และไข้หวดัใหญ่  2009 ไข้หวดัใหญ่ 2009 2. ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวงัควบคุมกรณี หวดันกและ โรคไข้หวดัใหญ่ สาธารณสุข

 เกิดการระบาดของโรค 2009 และ รพ.

แวงใหญ่

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.2

ที่ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6 โครงการปรับปรุงตลาดสด 1. เพื่อใหต้ลาดสดเทศบาลต าบล - ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 50,000 50,000 50,000 ตลาดสดเทศบาลเปน็ตลาดสด กอง

เทศบาลใหเ้ปน็ตลาดสดน่าซ้ือ แวงใหญ่เปน็ตลาดสดน่าซ้ือและมี ได้แก่ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ระบบประปา ที่ได้รับการรับรองเปน็ตลาดสด สาธารณสุข

มาตรฐาน ระบบระบายน้ า หอ้งน้ า แผงวางขายของ มาตรฐานระดับ 5 ดาว

2. เพื่อใหผู้้บริโภคได้รับความ เตาปิ้ง/ย่าง หลังคา ฯลฯ

ปลอดภยัจากอาหาร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

3. เพื่อใหผู้้บริโภคได้รับความยุติธรรม

และความสะดวกในการจับจ่าย

7 โครงการตรวจสุขภาพปากและ เพื่อใหเ้ด็กก่อนเกณฑ์และเด็กวยัเรียน ด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพปากและ 10,000 10,000 10,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟนั กอง

ฟนัเด็ก มีสุขภาพปากและฟนัแข็งแรง ฟนัเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กวยัเรียน แข็งแรง สาธารณสุข

และ รพ.

แวงใหญ่

8 โครงการประกวดส่งเสริมสุขภาพ 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกิจกรรมประกวดเต้นแอโรบกิประชาชน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กอง

ด้วยการเต้นแอโรบกิ รักการออกก าลังกาย ทั่วไป/เด็กนักเรียน อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง แข็งแรง สาธารณสุข

2. เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนินการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่าง 100,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กอง

เพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย ต่อเนื่อง พร้อมจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย แข็งแรง สาธารณสุข

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ กลางแจ้งและวสัดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่างกายแข็งแรง

10 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต 200,000 150,000 150,000 อาสาสมัครสาธารณสุข กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข ของสมาชิก อสม. เทศบาลเพื่อใหค้วามรู้และทศันศึกษา ประจ าหมู่บา้นมีความรู้และ สาธารณสุขฯ

(โครงการจากแผนชุมชน) ดูงาน มีประสิทธภิาพในการท างาน และ รพ.

แวงใหญ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

11 โครงการรณรงค์รักษาความ 1. เพื่อใหท้อ้งถิ่นมีความสะอาด 1. จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 20,000 20,000 20,000 เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

สะอาดในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ร่วมกับประชาชนและสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย สาธารณสุขฯ

(โครงการจากแผนชุมชน) 2. เพื่อใหป้ระชาชนมีจิตส านึก ประชาชนในเขตเทศบาล  

 ในเร่ืองของการรักษาความสะอาด 2. จัดท าปา้ยรณรงค์รักษาความสะอาดใน  

เขตเทศบาล

12 โครงการล้างตลาดสดเทศบาล 1. เพื่อใหบ้ริเวณตลาดสดสะอาด 1. ล้างตลาดสดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 10,000 10,000 10,000 มีตลาดสดที่สะอาด ถูก กอง

ปราศจากเชื้อโรค อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง สุขลักษณะ ปราศจากโรค สาธารณสุขฯ

2. เพื่อใหบ้ริเวณตลาดสดเทศบาลไม่ 2. จัดหาวสัดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อไม่มีการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

13 โครงการพฒันางานสาธารณสุข 1. เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน สนับสนุนการด าเนินงานของ  อสม.ใน 70,000 70,000 70,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง

มูลฐาน สาธารณสุข ชุมชน/หมู่บา้น  ในเขตเทศบาล เพื่อให้ ประสิทธภิาพมากขึ้น สาธารณสุขฯ

(โครงการเงินอุดหนุน - ภารกิจ 2. เพื่อจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม   ได้แก่ และ รพ.

ถ่ายโอน) (โครงการจากแผนชุมชน) ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) การพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข แวงใหญ่

การแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ

และการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้น

14 โครงการจัดกิจกรรมการเดิน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ จัดกิจกรรมเดิน วิง่มินิมาราธอน จ านวน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กอง

วิง่มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ออกก าลังกายและมีสุขภาพร่างกาย 1 คร้ัง แข็งแรง สาธารณสุขฯ

แข็งแรง

15 โครงการจัดระบบบริการ 1. เพื่อดูแลรักษาผู้ปว่ยฉุกเฉินตาม 1. ด าเนินการจัดอบรมอาสาฉุกเฉิน 60,000 60,000 60,000 ผู้ปว่ยฉุกเฉินได้รับการดูแล กอง

การแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล ประกาศส านักงานการแพทย์ฉุกเฉิน 2. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์กู้ชีพตามประกาศ และช่วยเหลือได้ทนัที สาธารณสุขฯ

ของหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบล พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ  สพฉ. ก าหนด   

แวงใหญ่ 2. เพื่อจัดอบรมอาสาฉุกเฉินประจ า 3. ค่าวสัดุเผยแพร่ประชาสัมพนัธห์น่วย

(โครงการจากแผนชุมชน) หมู่บา้น กู้ชีพ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

16 โครงการปอ้งกันโรคมือ เทา้ ปาก 1. เพื่อควบคุมโรคมือ เทา้ ปาก 1. ด าเนินการปอ้งกันโรคมือ เทา้ ปาก 10,000 10,000 10,000 ไม่มีอัตราการเกิดโรคมือ กอง

กรณีเกิดการระบาด เทา้ ปาก สาธารณสุขฯ

17 โครงการสนับสนุนและพฒันากองทนุ สนับสนุนและบริหารจัดการด้าน สนับสนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

หลักประกันสุขภาพระดับต าบล การส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกัน การ ระดับต าบล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ สามารถเข้ารับบริการด้าน สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรค การฟื้นฟสูมรรถภาพและ สาธารณสุขได้อย่างครอบคลุม

การรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิ และทั่วถึงทกุกลุ่มอายุ

18 โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วย 1.เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลและเทดิ อุดหนุนงบประมาณแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ 20,000 1.ผู่ปว่ยโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ ส านักปลัด

เหลือผู้ปว่ยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า ปว่ยโรคเอดส์และติดเชื้อ HIV แก่ที่ท าการ H.I.V. และบตุร ได้รับการช่วย เทศบาล

อ าเภอแวงใหญ่ อยู่หวัที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ปว่ยโรค ปกครองอ าเภอแวงใหญ่ เหลืออย่างต่อเนื่อง มีขวญัและ

 (โครงการเงินอุดหนุน) เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ตลอดถึง ก าลังใจ สามารถอยู่ร่วมกันใน

บคุคลในครอบครัวของผู้ปว่ย สังคมได้อย่างปรกติสุข

2.เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดความร่วมมือใน 2.ลดการแพร่เชื้อได้ในระดับ

การเผชิญและแก้ไขปญัหาเอดส์จาก หนึ่งและสังคมเกิดความส านึก

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน ร่วมในการปอ้งกันและแก้ไข

ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวดั ปญัหา

3.เพื่อเปน็ศูนย์กลางบริการทางสังคม

และใหก้ารช่วยเหลือเกื้อกูลการฟื้นฟู 3.ได้ทราบปญัหาและความ

สภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการ ต้องการของสมาชิกแต่ละราย

ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อเปน็ข้อมูลในการใหค้วาม

และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ช่วยเหลือต่อไป

4.เพื่อเปน็การใหค้วามช่วยเหลือและ

สงเคราะหแ์ก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ เช่น

การประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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การรักษาพยาบาล 

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5.เพื่อใหส้มาชิกฯ ได้รับการดูแลด้าน

สวสัดิการ สุขอนามัย และด้านอื่น ๆ 

อย่างทั่วถึงและเทา่เทยีมกัน ตลอดจน

ใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่คณะของ

สมาชิกด้วยกันเอง

6.เพื่อรับทราบปญัหาและสภาพ

ครอบครัวความเปน็อยู่ของสมาชิกศูนย์ฯ

และบตุรสมาชิกฯ

7.เพื่อเปน็การฟื้นฟสูภาพร่างกายและ

จิตใจใหม้ีขวญัและก าลังใจ สามารถ

อยู่ในสังคมได้โดยปรกติสุข

      880,000     730,000    730,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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1.4   แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสรมิสนับสนุนการกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 1.เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่หมู่บา้น/ชุมชน 70,000 70,000 70,000 1.ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด

ใหแ้ก่ชุมชนในเขตเทศบาล แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน  เยาวชน จัดแข่งขันกีฬาระหวา่งชุมชนต่าง ๆ 150,000 150,000 150,000 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป  รักการออกก าลังกาย ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ทั่วไปมีสุขภาพร่างกาย เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้น าชุมชน    คณะกรรมการหมู่บา้น แข็งแรง

2.เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่คณะ กลุ่มองค์กร  กลุ่มอาชีพ และประชาชน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ทั่วไป

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี จัดส่งนักกีฬาซ่ึงประกอบด้วย บคุลากร 60,000 150,000 60,000 เกิดความสามัคคีระหวา่ง ส านักปลัด

แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ในหมู่คณะ ระหวา่งบคุลากรองค์กร ของเทศบาล  ผู้น าชุมชน   สมาชิกอปพร. บคุลากรของอปท.ในเขต เทศบาล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประชาชนทั่วไป  ฯลฯ  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ อ าเภอแวงใหญ่

ในเขตอ าเภอแวงใหญ่

4 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวนั เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติใหเ้ปน็ จัดกิจกรรมส่งเสริมเนื่องในวนัเยาวชน 50,000 50,000 50,000 เยาวชน มีความรู้ ความ ส านักปลัด

เยาวชนแหง่ชาติ ก าลังหลักในการพฒันาประเทศ แหง่ชาติ (20 กันยายน)  เช่น กิจกรรม สามารถและเปน็ก าลัง เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ในอนาคต แข่งขันกีฬา  เข้าค่ายเยาวชนหรือค่าย หลักในการพฒันาทอ้งถิ่น

พทุธธรรม  เปน็ต้น

5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ ปรับปรุงสนามฟตุบอล พร้อมลู่ สนาม 2,600,000 1.ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองช่าง

กลางเทศบาล บริเวณบา้นเมืองทอง ออกก าลังกายและหา่งไกลยาเสพติด และติดต้ังโคมไฟ (สปอร์ตไลน์) รอบ แข็งแรงและหา่งไกลยาเสพติด

หมู่ที่  7 2.เพื่อใหม้ีสถานที่ออกก าลังกาย สนาม  รายละเอียดตามแบบแปลน 3.มีสถานที่ออกก าลังกาย

(โครงการล าดับที่ 2 จากการประชาคม ที่เพยีงพอ เทศบาลก าหนด เพยีงพอ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัเปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ทอ้งถิ่น)

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก 1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ ก่อสร้างลาน คสล.ขนาดกวา้ง  16 เมตร 100,000 1.ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองช่าง

ประสงค์ต้านยาเสพติด  หมู่ที่ 5 ออกก าลังกายและหา่งไกลยาเสพติด ยาว  26 เมตร  รายละเอียดตาม แข็งแรงและหา่งไกลยาเสพติด

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพื่อใหม้ีสถานที่ออกก าลังกาย แบบแปลนเทศบาลก าหนด 3.มีสถานที่ออกก าลังกาย

ที่เพยีงพอ เพยีงพอ

7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายหา่ง สนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนิน 30,000 1.นักเรียนรักการออกก าลังกาย ส านักปลัด

ประจ าป ี2557 (โครงการเงินอุดหนุน) ไกลยาเสพติด งานตามโครงการใหแ้ก่โรงเรียนแวงใหญ่ 2.นักเรียนมีความรักสามัคคี เทศบาล

2.เพื่อส่งเสริมการมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ วทิยาคม,โรงเรียนชุมชนบา้นแวงใหญ่ 3.นักเรียนมีการท างานเปน็

รู้ชนะ รู้อภยั และโรงเรียนบา้นบะแค หมู่คณะ

3.เพื่อส่งเสริมใหรู้้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด 4.นักเรียนมีมารยาทในการ

ประโยชน์ เปน็ผู้เล่นและผู้ชมกีฬาที่ดี

4.เพื่อเสริมสร้างมารยาทในการเปน็ผู้

เล่นและผู้ชมกีฬาที่ดี

8 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล 1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ 1. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ ส านักงาน 10,000,000 5,000,000 5,000,000 1. เปน็ศูนย์กลางในการ กองช่าง

ติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ ออกก าลังกาย การใช้เวลาวา่ง เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ต าบลแวงใหญ่ ออกก าลังกายของ

ใหเ้กิดประโยชน์ และหา่งไกลยา อ าเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น ชุมชน เยาวชน และ

เสพติด งบประมาณ 2,500,000 บาท ประชาชนมีสุขภาพที่

2. เพื่อใหม้ีสถานที่ออกก าลังกาย 2. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นแวงใหญ่ แข็งแรง สมบรูณ์ทั้ง

ที่เพยีงพอ  หมู่ที่ 1 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ สุขภาพกายและจิตใจ

3. เพื่อใหเ้กิดความรัก ความ  จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ  ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็

สามัคคีในชุมชน 2,500,000 บาท ประโยชน์ ละเวน้และ

3. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นดอน หา่งไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
โครงการที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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บาลไท หมู่ที่ 2 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

แวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ 2. เปน็ศูนย์กลางในการ

2,500,000 บาท ใหค้วามรู้และพฒันา

4. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้น กีฬาฟตุซอลของชุมชน

หวัหนองแวง  หมู่ที่ 3 ต าบลแวงใหญ่ อย่างครบวงจรและมี

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น มาตรฐาน

 งบประมาณ  2,500,000 บาท 3. เยาวชนและประชาชน

5. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นหนอง ของชุมชนมีพื้นฐานของ

กระรอก หมู่ที่ 4 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ กีฬาฟตุซอล พฒันา

แวงใหญ่  จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ ขีดความสามารถ เพื่อ

2,500,000 บาท การแข่งขันในระดับสูง

6. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นบะแค สู่การเปน็นักกีฬาที่มี

หมู่ที่ 5  ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ มาตรฐานในการเล่น

จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ กีฬาฟตุซอล

2,500,000 บาท 4. เกิดความสมานฉันท์

7. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นแวง ความรักความสามัคคี

พฒันา หมู่ที่ 6  ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ ในชุมชน เพื่อสร้างความ

แวงใหญ่  จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ สงบสุขและความมั่นคง

2,500,000 บาท ของชุมชนและของ

8. ก่อสร้างสนามฟตุซอล ณ บา้นเมืองทอง จังหวดัตลอดจนระดับ

หมู่ที่ 7 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ ประเทศต่อไป

 จังหวดัขอนแก่น งบประมาณ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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 2,500,000 บาท

  10,360,000   8,120,000  5,330,000

1.5   แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิการพัฒนาคนและชุมชนใหม้ีส่วนรว่มในการพัฒนาตนเอง ครอบครวัและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการสานใยรักสานสัมพนัธ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ด้านการสร้างความ 15,000 15,000 15,000 1.สถาบนัครอบครัว/กลุ่มองค์กร ส านักปลัด

ครอบครัวอบอุ่นและเยี่ยมบา้น ความอบอุ่นและเข้มแข็ง  ซ่ึงเปน็ เข้มแข็งแก่สถาบนัครอบครัว การใช้เวลา ชุมชนมีความสัมพนัธอ์ันดี เทศบาล

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร รากฐานใหชุ้มชนและสังคม ร่วมกันของครอบครัว    และท ากิจกรรม 2. ผู้สูงอายุและผู้พกิาร มีขวญั          

 มีความเข้มแข็ง สันทนาการ      สานสัมพนัธข์องสมาชิก ก าลังใจ และสุขภาพจิตดีขึ้น

2. เพื่อเชื่อมความสัมพนัธแ์ละความ ในครอบครัว   กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์

สามัคคีในครอบครัว กิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ

3. เพื่อดูแลผู้ที่มีปญัหาด้านสุขภาพ

ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ 

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน 1. เพื่อวางแผนชุมชน ก าหนด - อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน 35,000 35,000 35,000 1. ผู้น าชุมชนมีความรู้ในการ ส านักปลัดเทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) วสัิยทศัน์ชุมชน  แนวทางการ ชุมชน แนวทางการพฒันาชุมชน จัดท าแผนชุมชน แนวทางการ ร่วมกบั สนง.

พฒันาชุมชน บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน ความส าคัญ พฒันาชุมชน พฒันาชุมชน

2. เพื่อพฒันาบคุลิกภาพผู้น าชุมชน ในการจัดเวทปีระชาคม      การพฒันา 2.  ผู้น าชุมชนมีบคุลิกภาพที่ดี อ.แวงใหญ่

บคุลิกภาพผู้น าชุมชน น่าเชื่อถือ

3 โครงการขับเคล่ือนการพฒันาสตรี 1. เพื่อพทิกัษคุ้์มครองสตรี   เด็กและ ด าเนินโครงการหรือใหค้วามช่วยเหลือ 20,000 20,000 20,000 สตรีและเด็กได้รับการพทิกัษ์ ส านักปลัดเทศบาล

และการพฒันาครอบครัว เยาวชน และพทิกัษคุ้์มครองแก่สตรี เด็ก เยาวชน คุ้มครองและครอบครัวในเขต ร่วมกบั สนง.

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ การด าเนินงานด้านพฒันาสตรี     และ เทศบาลเปน็ครอบครัวที่ พฒันาชุมชน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเปน็ ครอบครัวเปน็ศูนย์พฒันาครอบครัวใน อบอุ่น อ.แวงใหญ่

ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชน  

4 โครงการบ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข แบบ  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 1. จัดท าแบบพมิพ ์แบบบนัทกึบญัชี 20,000 20,000 20,000 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัด

ABC การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ รายรับ - รายจ่ายครัวเรือน จ านวน 210 ที่ดีขึ้น เทศบาล

พฒันาและแก้ไขปญัหาของตนเอง ครัวเรือน 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัเปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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ต้ังแต่ระดับครัวเรือน หมู่บา้นและ 2. จัดอบรมใหค้วามรู้ในการจัดท าบญัชี

ระดับต าบล ครัวเรือน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ 1.เพื่อใหส้ตรีได้พบปะและจัดเวทแีลก สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม 20,000 1.สตรีต าบลแวงใหญ่ได้มอง ส านักปลัด

จัดงานวนัสตรีสากล เปล่ียนความคิดเหน็ เนื่องในวนัสตรีสากล ใหแ้ก่กลุ่มองค์กรสตรี เหน็ความส าคัญของวนัสตรี เทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) 2.เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีรักใคร่ในหมู่ ต าบลแวงใหญ่  สากล

สตรีเกิดความเข้มแข็ง 2. สตรีได้ร่วมรณรงค์ตาม

3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสตรี นโยบายรัฐบาลและแสดงออก

ของการมีศักยภาพของสตรี

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะกรรม 1. เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนแหง่ความ สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม 22,000 1. คณะกรรมการกองทนุชุมชน ส านักปลัด

การบริหารกองทนุชุมชน เกื้อกูล สมานฉันท ์ด้วยทนุชุมชนใน ใหแ้ก่ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ ต าบลแวงใหญ่ทราบแนวทาง เทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) ต าบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ การด าเนินงานทนุชุมชน

2. เพื่อสนับสนุนใหห้มู่บา้นใช้ประโยชน์ 2. คณะกรรมการกองทนุชุมชน

จากทนุชุมชนในการจัดสวสัดิการชุมชน ต าบลแวงใหญ่ขยายผลสู่

สมาชิกใหส้ามารถพึ่งตนเองได้

7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพองค์กรสตรี 1. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรีรู้บทบาท สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม 31,000 1. องค์กรสตรีได้ทราบบทบาท ส านักปลัด

ระดับต าบล หน้าที่ของตนเอง ใหแ้ก่ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ หน้าที่รับผิดชอบ เทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) 2. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรีรู้จักการท า แวงใหญ่ และคณะกรรมการพฒันาสตรี 2. องค์กรสตรีมีส่วนร่วมใน

งานรูปกลุ่ม ต าบลแวงใหญ่  การบริหารจัดการชุมชน

3. เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมีความรัก ความ 3. องค์กรสตรีรู้จักการท างาน

สามัคคี เปน็ทมี มีความสามัคคี

8 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหก้ลุ่มต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดต้ังกลุ่ม 150,000 150,000 1.กลุ่มอาชีพ กองทนุ องค์กร ส านักปลัด

ของกลุ่มอาชีพ  กองทนุ มีความเข้มแข็ง เกิดการพฒันาที่ การจัดท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม ในทอ้งถิ่น มีความเข้มแข็ง เทศบาล

คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ยั่งยืน ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจาก 2.รายได้ของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

(โครงการจากแผนชุมชน)  ทอ้งถิ่น การติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ 
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และทศันศึกษาดูงาน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

9 โครงการจัดท าข้อมูลหมู่บา้นแ/ชุมชน 1.เพื่อใหส้ามารถน าข้อมูลไปใช้ใน 1. ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล 30,000 30,000 30,000 1. การจัดท าข้อมูลหมู่บา้น/ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลแวงใหญ่ การวางแผน การก าหนดนโยบาย และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลหมู่บา้น/ชุมชน ชุมชนของเทศบาลต าบล เทศบาล

ตลอดจนแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ได้อย่าง แวงใหญ่ถูกต้องตรงกับความ

มีประสิทธภิาพ เปน็จริงและมีประสิทธภิาพ

2. เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพฒันา 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ที่ดีขึ้น

2. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน

ในเขตเทศบาล

10 โครงการส่งเสริมคุณความดีวนัผู้สูงอายุ 1.เพื่อใหผู้้สูงอายุต าบลแวงใหญ่ได้พบ สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม 40,000 1.ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น ส านักปลัด

(โครงการเงินอุดหนุน) ปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน ใหแ้ก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลแวงใหญ่ 2.มีความสามัคคีในกลุ่มผู้สูง เทศบาล

2.เพื่อใหผู้้สูงอายุได้ตระหนักถึงวนัผู้สูง อายุ

อายุ 3.ผู้สูงอายุได้มีโอกาสท ากิจกรรม

3.เพื่อเกิดความสามัคคี รักใคร่ เอื้ออาทร ร่วมกัน

ต่อเพื่อผู้สูงอายุ

4.เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มีความสุขและสุขภาพ

ดีขึ้น

      233,000     270,000    270,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.5

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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1.6   แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเปน็คนมีระเบยีบวินัย ปฏบิตัิตามกฎหมาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภยั

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการอบรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 1. เพื่อใหท้ราบถึง พ.ร.บ. ควบคุม จัดโครงการอบรมใหแ้ก่คณะผู้บริหาร 50,000 1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง

และ พ.ร.บ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ อาคาร พ.ศ.2522 และหฎหมายอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาล พนักงานเทศบาล

บงัคับใช้ในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชน เพื่อใหท้ราบถึง ผู้น าชุมชนและประชาชนมี

2. เพื่อใหท้ราบถึงปญัหาและวธิกีาร พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม

แก้ไขในการใช้กฎหมาย กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมาย

3. เพื่อรับทราบปญัหาของประชาชนใน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

การใช้กฎหมาย งานของเทศบาลมากขึ้น

4. เพื่อเปน็ประโยชน์ในการบริหารจัด

การในการใช้กฎหมาย

      50,000            -             -   

1.7   แนวทางการพัฒนา  :  การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อส่งเสริมการท ามาหากินของ ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร เช่น 70,000 70,000 70,000 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

ด้านการเกษตร ราษฎร การจัดซ้ือวสัดุเพื่อแจกจ่ายราษฎร 2. ลดปญัหาการพอพยพ เทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ได้แก่  เมล็ดข้าวพนัธุดี์  พนัธุพ์ชื  ปุ๋ย  แรงงาน

เคร่ืองมือการเกษตร และจัดซ้ือครุภณัฑ์ 

ได้แก่ เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองจักรกล

การเกษตร เคร่ืองหยอดดินและเมล็ดข้าว

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจน ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปา้หมาย 160,000 160,000 160,000 ราษฎรที่ยากจนและยากไร้ ส านักปลัด

ด้านที่อยู่อาศัย 2.เพื่อใหป้ระชาชนที่ยากจนตาม ที่มีฐานะยากจนด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร เทศบาล

บญัชีลงทะเบยีนคนยากจนมีที่อยู่ วสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

อาศัย หรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

3 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสวสัดิการแก่ 30,000 30,000 30,000 ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนที่ ส านักปลัด

และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มี ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ตกเกณฑ์ จปฐ. มีรายได้และ ร่วมกับ

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น จปฐ. มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สนง.พฒันา

ชุมชนฯ

     260,000    260,000   260,000

18,695,800 13,149,200 10,359,200  

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 1.7

งบประมาณและที่มา

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 1

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้ต่่าใหม้ีอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครวัใหม้ีคุณภาพที่ดีบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน 1.เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร   เช่น  50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัด

การส่งเสริมอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล การส่งเสริมการใช้สมุนไพรธรรมชาติ นอกฤดูท านา เทศบาล

2.เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ทดแทนสารเคมี  การใช้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

แก่ประชาชน ด ารงชีวติและสร้างรายได้  การเล้ียงไก่  

พนัธุไ์ข่ และหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้อง

การของประชาชน

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพื่อใหผู้้พกิารแต่ยากจนมีรายได้ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พกิารตามบญัชี 510,000 510,000 510,000 ผู้พกิารมีรายได้เพิ่มขึ้นและ ส านักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้พกิาร ในการด ารงชีพและมีคุณภาพชีวติ ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่และตาม ได้รับการช่วยเหลือจาก (งบรัฐบาล

ที่ดีขึ้น นโยบายรัฐบาล ภาครัฐอย่างเทา่เที่ยมกัน และ

2.เพื่อใหผู้้พกิารแต่ยากจนได้รับ  งบเทศบาล)

ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ราชการอย่างเทา่เทยีมกัน

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์ มีรายได้ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ตามบญัชี 36,000 36,000 36,000 ผู้ปว่ยเอดส์มีรายได้ และมี ส านักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ในการด ารงชีพและมีคุณภาพชีวติ ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่และตาม คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น (งบรัฐบาล

ที่ดีขึ้น นโยบายรัฐบาล และ

งบเทศบาล)

2.  ยทุธศาสตร์ :   การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพื่อใหผู้้สูงอายุ ขาดผู้ดูแลและมี สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามบญัชี 5,950,800 5,950,800 5,950,800 ผู้สูงอายุมีรายได้  และมี ส านักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฐานะยากจนมีรายได้ในการด ารงชีพ ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และตาม คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น (งบรัฐบาล

2. เพื่อใหผู้้สูงอายุ ขาดผู้ดูแล และ นโยบายรัฐบาล และ

มีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือ  งบเทศบาล)

จากหน่วยราชการอย่างเทา่เทยีมกัน

   6,546,800     6,546,800     6,546,800

 2.2   แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิและใหค้วามรูใ้นการด่าเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้  ส่งเสริมประชาชน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ใช้ ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพยีง ความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการด ารง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ร่วมกับสนง.

แนวทางการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ ชีวติ ในการด ารงชีวติมากขึ้น เกษตรและ

พอเพยีง   สนง.พฒันา

 ชุมชนฯ

      30,000        30,000        30,000

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.1

ที่ 

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.2

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2.3  แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรยี์และการแปรรปูสินค้าทางการเกษตร

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการอบรมและสาธติการเพาะ 1. เพื่อลดปญัหาพื้นที่แปลงนาข้าวมี  1.จัดอบรมใหค้วามรู้และสาธติการเพาะ 40,000 1. ลดต้นทนุการผลิต ส านักปลัด

กล้าท านาโยน วชัพชืมาก กล้าท านาโยนใหก้ับเกษตรกรในต าบล 2. ลดเวลาในการท านาและ เทศบาล

2.เพื่อเพิ่มผลผลิต แวงใหญ่ ได้ผลผลิตเร็ว

3.เพื่อลดต้นทนุการผลิต 2.จัดหาวสัดุเพื่อใช้ประกอบการสาธติการ 3.ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

4.เพื่อใหเ้กษตรน าความรู้ที่ได้ไปประ เพาะกล้าท านาโยน

ยุกต์ใช้ในการท านาคร้ังต่อไป

2 โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าว 1.เพื่อเปน็การเพิ่มพนูความรู้ 1.คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมหมู่ 130,000 1.เกษตรกรมีความรู้ความเข้า ส านักปลัด

และการจัดหาเมล็ดข้าวพนัธุดี์ ประสบการณ์ และทกัษะของเกษตรกรบา้นละ 10 คน จ านวน 70 ราย ใจในการผลิตข้าวพนัธุดี์ เทศบาล

ในเร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน การ 2.สนับสนุนเมล็ดพนัธุข์้าวพนัธุดี์ จ านวน 2.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชืแบบผสมผสาน 50 กก. ต่อราย จ านวน 70 ราย จากการที่ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่ม

 การปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือก ขึ้นและการขายข้าวคุณภาพ

2.เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวใหสู้งขึ้น รวม ดีได้ราคาสูงขึ้น

ทั้งคุณภาพของข้าวเปลือก สอดคล้อง 3.เกษตรมีการต่ืนตัวในการ

กับมาตรฐานความต้องการของตลาด ผลิตข้าวคุณภาพดีมากขึ้น

ยิ่งขึ้น

3.เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่ร่วม

โครงการใหสู้งขึ้นจากการผลิตเมล็ด

ข้าวพนัธุดี์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

4 โครงการส่งเสริมและอนุรักษอ์าชีพ 1. เพื่อใหเ้กษตรได้มีกระบอืไวใ้ช้ 1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีอาชีพเล้ียงสัตว์ 100,000 1. ลดต้นทนุการผลิต ส านักปลัด

การเล้ียงสัตว ์(กระบอื) แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการ เข้ารับการส่งเสริมการเล้ียงกระบอืไทย 2. ได้ผลผลิตมากขึ้น เทศบาล

เกษตร 2. จัดหากระบอืไทยพนัธุดี์ใหก้ับผู้ที่ได้รับ 3. กระบอืไทยได้รับการ

2. เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น การคัดเลือก อนุรักษไ์ว้

3. เพื่ออนุรักษพ์นัธุก์ระบอืไทย

    170,000      100,000              -   

2.4  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและส่งเสรมิเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภณัฑ์

                                   และการตลาด  เพ่ือรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของ1.   ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน และ 40,000 40,000 40,000 ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น ส านักปลัด

สู่มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ชุมชนใหไ้ด้รับการรับรอง สนับสนุนการจัดท าบรรจุภณัฑ์ ได้รับมาตรฐานและมีมูลค่า เทศบาล และ

มาตรฐาน 2. ฝึกอบรมการขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เพิ่มขึ้น สนง.พฒันา

2. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของ ชุมชน จัดท าบรรจุภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ ชุมชน 

ผลิตภณัฑ์ใหเ้ปน็ที่ยอมรับอย่าง อ.แวงใหญ่

แพร่หลายและสร้างความมั่นใจ

ใหก้ับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.3

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2 โครงการถนนคน OTOP  เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า จัดใหม้ีตลาดถนนคน   OTOP อย่างน้อย 30,000 50,000 50,000 กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ส านักปลัด

OTOP และสร้างทางเลือกใหแ้ก่ เดือนละ 1 คร้ัง มีตลาดในการวางจ าหน่าย เทศบาล และ

ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้า สินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น สนง.พฒันา

 ชุมชน 

 อ.แวงใหญ่

      70,000        90,000        90,000

2.5  แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิและสนับสุนการน่าภมูิปญัญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการสรา้งคุณค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์ 1. เพื่อใหม้ีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้าน 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการท า 15,000 15,000 15,000 มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้าน ส านักปลัด

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ การเกษตรและการประมง    แก่ เกษตร และใหบ้ริการด้านการเกษตร เทศบาล

เกษตร ประชาชนอย่างยั่งยืน 1. เปน็แปลงสาธติการท าเกษตรทฤษี และการประมงในระดับ

3. เปน็สถานที่ด าเนินการสาธติการ ใหม่หรือการเกษตรแบบผสมผสานใหก้ับ ต าบลที่ยั่งยืน

ท าเกษตรทฤษฎใีหม่ เช่น โครงการ เกษตร

1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 1. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับวชิาการเกษตร 50,000 50,000 50,000 ประชาชนสามารถน าความรู้ ส านักปลัด

ประชาชนด้านการเกษตร วชิาการเกษตร  และสามารถน า ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเล้ียงโคเนื้อ การ ไปใช้ในชีวติประจ าวนั  และ เทศบาลและ

ความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพษิ   การ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ สนง.เกษตร

2. เพื่อใหป้ระชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ปลูกผักปลอดสารพษิ  การจัดท าไร่นา จ าหน่ายสินค้าเกษตร อ.แวงใหญ่

จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร สวนผสม  การเพาะเหด็ฟางแบบ

กองเต้ีย  การปลูกปอเทอืง การส่งเสริม  

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

การใช้ปุ๋ยคอก  การรณรงค์ไม่เผา  

ตอซังข้าว  การส่งเสริมการบ ารุงดินนา

ด้วยอินทรีย์วตัถุ ฯลฯ

      65,000        65,000        65,000

2.6  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทนุ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. เพื่อส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง -ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000 20,000 20,000  แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ ส านักปลัด

การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม วฒันธรรม แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมเจดีย์ พฒันาฟื้นฟู

(เจดีย์ศรีแวงใหญ่ มหาลัยปนูา) 2. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน - จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธห์รือปา้ยแนะน า

ร่วมแรงร่วมใจและเกิดความสามัคคี แหล่งเรียนรู่เชิงวฒันธรรม

ในชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. เพื่อส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง -ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ส านักปลัด

การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เกษตร เชิงเกษตรเพื่อประชาสัมพนัธศู์นย์เรียนรู้ เกษตรต าบลแวงใหญ่  เปน็

(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรมีรายได้เสริม ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร

การเกษตรต าบลแวงใหญ่) 3. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ - จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธห์รือปา้ยแนะ ในระดับอ าเภอ

บริโภคอาหารปลอดภยั น าองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เชิง

เกษตรบา้นบะแค

      40,000        40,000        40,000

   6,921,800     6,871,800     6,771,800

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวมยุทธศาสตร์ที ่2

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.6

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 2.5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)



87

3.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการใหไ้ด้มาตรฐานและทั่วถึง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงทอ่เมนต์ เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น มีน ้าที่ ปรับปรุงทอ่จ่ายน ้า ระบบประปาหมู่บา้น 1,557,000   ประชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้า กองช่าง

ประปา หมู่ที่  5  สะอาดในการอุปโภค บริโภค ทอ่พวีซีี ขนาด  Ø 3 นิ ว ระยะทางรวม สะอาดในการอุปโภค บริโภค

(โครงการจากการประชาคม รอบหมู่บา้น 4,580  เมตร   ระยะทาง  

ทอ้งถิ่น) 158 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  

เทศบาลก้าหนด

2 โครงการปรับปรุงทอ่เมนต์ประปา เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น มีน ้าที่ ขยายเขตระบบทอ่เมนต์ประปาหมู่บา้น 650,000      ประชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้า กองช่าง

หมู่ที่  4  (โครงการล้าดับที่ 1 สะอาดในการอุปโภค บริโภค  ทอ่พวีซีีขนาด Ø 2"ระยะทาง 2,530 เมตร สะอาดในการอุปโภค บริโภค

จากการประชาคมทอ้งถิ่น) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด  

3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกวา้ง 5 3,630,000   ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน ้าถนน สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต เมตร ระยะทาง 758 เมตร หนา  0.15 ปลอดภยัในการคมนาคม

ภนูารักษ ์ (ตลอดสาย)  หมู่ที่  6 ทางการเกษตร เมตร  พร้อมวางทอ่ระบายน ้า  Ø 0.60 และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการล้าดับที่ 1 จากการ x 1.00  เมตร   ระยะทาง 639  เมตร เกษตร

ประชาคมทอ้งถิ่น) พร้อมบอ่พกั คสล . จ้านวน  64  บอ่ 

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น มีน ้าที่ เปล่ียนหอถังน ้าประปาใหม่แบบลูกบอล 420,000      ประชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้า กองช่าง

ประปาหมู่บา้น  โดยติดตั งหอ สะอาดในการอุปโภค บริโภค ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 15 ลูกบาศก์เมตร สะอาดในการอุปโภค บริโภค

หอถังใหม่ หมู่ที่ 7 (โครงการล้าดับ รายละเอียดตามวางทอ่ระบายน ้า  ขนาด

ที่ 1 จากการประชาคมทอ้งถิ่น)

3.  ยทุธศาสตร์ :   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5 โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล. เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล. ชนิดอัดแรง มอก.   1,890,000   ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ถนนชูเจริญ หมู่ที่ 2  (โครงการ บา้นเรือนประชาชน   และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด Ø 0.40  x 1.00  เมตร ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

จากการประชาคมทอ้งถิ่น) ปญัหาน ้าทว่ม ระยะทางรวมสองข้าง 900  เมตร พร้อม และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

บอ่พกั คสล.จ้านวน 90 บอ่ รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

6 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล. ชนิดอัดแรง มอก.  674,000         ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

รพช. (จากส่ีแยกถนนรพช. บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

ทางทศิใต้)  หมู่ที่  5  (โครงการ ปญัหาน ้าทว่ม ระยะทางรวมทั งสองข้าง 278 เมตร พร้อม และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

จากแผนชุมชน) บอ่พกั คสล.จ้านวน 28 บอ่ รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

7 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล. ชนิดอัดแรง มอก. 1,490,000    ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

วเิศษสิงหศ์ร  (ช่วงจากถนน บา้นเรือนประชาชน  และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด  Ø 0.40 x 1.00 เมตรระยะ ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

หนองอินทร์พฒันา - สามแยก ปญัหาน ้าทว่ม ทางรวมสองข้าง 799 เมตร พร้อมบอ่พกั และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

ชนบท-กุดรู)  หมู่ที่  3 (โครงการ คสล.จ้านวน 80 บอ่  รายละเอียดตาม

ล้าดับที่ 1 จากการประชาคมทอ้งถิ่น) แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

8 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล.ชนิดอัดแรง มอก.  935000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ประชาราษฎร์บ้ารุงด้านทศิใต้ บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตรระยะ ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

หมู่บา้น หมู่ที่  4 ปญัหาน ้าทว่ม ทาง 385  เมตร  พร้อมบอ่พกัคสล . และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

(โครงการจากแผนชุมชน) จ้านวน 38 บอ่  รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ



89

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

9 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 2,000,000    พสกนิกรชาวไทยได้ กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ โครงสร้างเหล็ก ตกแต่งด้วยเรซินแกะลาย  แสดงออกถึงความจงรักภกัดี

(โครงการนโยบายผู้บริหาร) จ้านวน 2 ซุ้ม รายละเอียดตามแบบ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

แปลนเทศบาลก้าหนด

10 โครงการยกระดับดินถนนบะผึ ง - เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ยกระดับดินขนาดกวา้ง  4  เมตร    ยาว 220,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ประชาอุทศิ  หมู่ที่  1 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 500  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  ลูกรัง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หนา  0.10  เมตร   รายละเอียดตาม และขนส่งผลิตผลทางการ

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ วางทอ่ระบายน ้าชนิดอัดแรง มอก. ขนาด   331,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน ้าซอย สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต Ø 0.40 x 1.00 เมตรระยะทาง 158 เมตร  ปลอดภยัในการคมนาคม

ประดู่ทอง หมู่ที่  3 ทางการเกษตร พร้อมบอ่พกั คสล .จ้านวน 16 บอ่ และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการอันดับ 2 จากการประชุม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

ประชาคมทอ้งถิ่น)

12 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าชนิดอัดแรง มอก.ขนาด  1,841,000       ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ประจักษ ์(ตลอดสาย) หมู่ที่ 7 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน Ø 0.60 x 1.00  เมตร ระยะทางรวม 2   ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากการประชาคม ปญัหาน ้าทว่ม ข้าง 758 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล . จ้านวน และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

ทอ้งถิ่น) 76 บอ่  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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13 โครงการวางทอ่ระบายน ้า เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าชนิดอัดแรง มอก. ชั น 3 747,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ถนนรอบหมู่บา้น  หมู่ที่  5 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ถนนรอบหมู่บา้น  ดังนี -  ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม - ช่วงที่ 1จากบา้นนายแก้วถึงบา้นนางแดง และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

หนา Ø 0.40 เมตรยาว  98.00  เมตร

พร้อมบอ่พกั  คสล .  จ้านวน 10   บอ่

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

  -  ช่วงที่ 2 จากบา้นนายเฉลิมเกียรติ ถึง

บา้นนางไพยนต์  ขนาด Ø 0.40 เมตร 

ยาว 52 เมตร พร้อมบอ่พกัจ้านวน 5 บอ่  

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

  -  ช่วงที่  3  จากบา้นนางณมัย  ถึงบา้น

พอ่แก้ว  ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 

105 เมตร พร้อมบอ่พกัจ้านวน  11  บอ่  

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

  -  ช่วงที่  4  จากส่ีแยกหน้าโรงเรียนบา้น

บะแค(ฝ่ังตะวนัตก) ขนาด Ø 0.40 เมตร 

ยาว 101 เมตร

พร้อมบอ่พกั จ้านวน 8 บอ่  รายละเอียด 

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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14 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ลงหนิคลุกกวา้ง  6 เมตร    ยาว  2,000 1,943,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนสุขเกษม  หมู่ที่  2 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต เมตร  หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 12,000 ตารางเมตร    และขนส่งผลิตผลทางการ

ปริมาตรหนิคลุก ไม่น้อยกวา่ 1,440  ลบ.ม เกษตร

พร้อม ระบายน ้า คสล.อัดแรง มอก. ชั น 3

Ø   0.40 x 1.00  เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัด 846,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนราษฎร์สามัคคี - สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต แน่น ผิวจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

โนนตะกั่ว  หมู่ที่  4 ทางการเกษตร 2,500 ม. หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) หนิลูกรังไม่น้อยกวา่  1,875  ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด

16 โครงการติดตั งไฟสัญญาณ 1. เพื่อลดปญัหาการจราจรติดขัด ติดตั งไฟสัญญาณจราจร บริเวณส่ีแยก 200,000         1. ลดปญัหาการจราจร กองช่าง

จราจร 2. เพื่อลดอุบติัเหตุ เจริญพนัธแ์ละสามแยกหน้าโรงเรียน 2. ประชาชนมีความปลอดภยั

ชุมชนบา้นแวงใหญ่  ในการสัญจรไปมา

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนเพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรกวา้ง 3,500,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

รพช.หมายเลข  3030 (ช่วงที่สอง สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 6 เมตร  ยาว  1,000 เมตร   พร้อม ปลอดภยัในการคมนาคม

บะแค-ฮ่องหอย)  หมู่ที่ 5 ทางการเกษตร ไหล่ทางลาดยางกวา้งข้างละ 1  เมตร และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เกษตร

ก้าหนด

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่  ผิวจรารจร  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 2,098,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนทา่เกวยีนพฒันา  หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 763.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร   ปลอดภยัในการคมนาคม (ของปม.

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และขนส่งผลิตผลทางการ จากจังหวดั)

ก้าหนด เกษตร

19 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายคสล. น ้าชนิดอัดแรง มอก.ชั น 3 553,000         ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

เทนอิสสระ  หมู่ที่  2 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ขนาด Ø 0.60 x 1.00เมตร ระยะทางรวม ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม สองข้าง 228.00 เมตรพร้อมบอ่พกัน ้า และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

 จ้านวน 24 บอ่ รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

20 โครงการวางทอ่ระบายน ้า เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าคสล. ชนิดอัดแรง มอก. 1,075,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ถนนประชานุสรณ์  หมู่ที่  4 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด Ø  0.40 เมตร ยาว 512 เมตร  ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม พร้อมบอ่พกั คสล . จ้านวน 52บอ่  ราย และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

21 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าคสล. ชนิดอัดแรง มอก. 657,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

รพช. (ฝ่ังตะวนัออกเร่ิมจาก บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ชั น 3 ขนาด Ø  0.60 เมตร ยาว  274 เมตร  ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

หน้าวดัทรงธรรม)  หมู่ที่  4 ปญัหาน ้าทว่ม พร้อมบอ่พกั คสล . จ้านวน  27 บอ่ราย และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

(โครงการจากการประชาคม ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ทอ้งถิ่น)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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22 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล. ชนิดอัดแรง มอก. 606,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

จันนุสรณ์ หมู่ 2 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ชั น 3 คสล.ขนาด  Ø 0.60 เมตรทั งสอง ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม ข้างยาวรวม  282 เมตร  พร้อมบอ่พกัมี และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

ฝาปดิ คสล. จ้านวน  26 บอ่ไหล่ทาง

ทบัหน้าด้วยลาดยาง รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น 205,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนหนองเขียนพฒันา สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต   ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู่ที่ 4 (โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

หนิลูกรังไม่น้อยกวา่ 456 ลบ.ม.ราย เกษตร

ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 154,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนธเิวช  หมู่ที่  4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต   ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 570  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

หนิลูกรังไม่น้อยกวา่า 342 ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 62,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนล้าหว้ยหนองเอี่ยน สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต  ผิวจราจร  กวา้ง 4.00 เมตร   ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

ช่วงที่  1 (ถนน รพช.3030-ฝาย ทางการเกษตร 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

ต้นโพธิ)์  หมู่ที่ 4 หนิลูกรังไม่น้อยกวา่  138 ลบ.ม. เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 304,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนล้าหว้ยหนองเอี่ยน สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต  ผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร   ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(ช่วงที่  2 จากถนน รพช.3030- ทางการเกษตร 900  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

ฝายราษฎร์สามัคคี)  หมู่ที่  4 หนิลูกรังไม่น้อยกวา่   675   ลบ.ม. เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 440,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนสระแดง หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

หนิลูกรังไม่น้อยกวา่ 975 ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 167,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบานเย็น หมู่ที่  3 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 87  เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลูกรังกวา้งข้างละ  0.30 เมตร หนา  0.20 และขนส่งผลิตผลทางการ

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เกษตร

ก้าหนด

29 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลา เพื่อใหม้ีสถานที่ส้าหรับใช้ในกิจกรรมปรับปรุงศาลากลางหมู่บา้น โดยเทคอนกรีต 600,000         มีสถานที่ใช้ในด้าเนิน กองช่าง

หนองกระทุ่มลาย หมู่ที่  4 สาธารณะร่วมกันของประชาชนและและยกระดับศาลา กิจกรรมสาธารณะร่วมกัน

(โครงการอันดับ 2 จากการ หน่วยงานราชการที่กวา้งขวางและ   -หลังใหญ่ ขนาดกวา้ง 5 เมตร ที่สะดวก สบาย

ประชาคมทอ้งถิ่น) สะดวก สบาย ยาว 9 เมตร 

   -หลังเล็ก  ขนาดกวา้ง   3.50    เมตร 

ยาว 6 เมตร  และหอ้งน ้า    ขนาดกวา้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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2 เมตร ยาว  2.50 เมตร จ้านวน  2 หอ้ง

รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด

30 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อใหม้ีสถานที่ในการประชุม ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 600,000 มีสถานที่ประชุมชาวบา้นและ กองช่าง

อเนกประสงค์  หมู่ที่  5 ชาวบา้นและรับรองส่วนราชการ/ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล จัดกิจกรรมของชุมชนที่มี

(โครงการล้าดับที่ 1 จากการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออก ก้าหนด มาตรฐาน

ประชาคมทอ้งถิ่น) ตรวจเยียมราษฎรในหมู่บา้น

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 875,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายแวงใหญ่ - ทุ่มหว้ย  ม.7 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว   500   เมตร    รายละเอียดตาม ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร แบบแปลนเทศบาลก้าหนด และขนส่งผลิตผลทางการ

 เกษตร

32 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ขยายไหล่ทาง  คสล.ข้างละ 1.50 - 2.50 862,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

รพช. 4052 (จากส่ีแยกหมู่ที่ 6 ถึง สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต เมตร ระยะทางรวม   2   ข้าง  814  เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

สามแยกหนองโบสถ)์ ทั งสองข้าง ทางการเกษตร หนา 0.10 เมตร (โดยเร่ิมต้นจากถนน รพช. และขนส่งผลิตผลทางการ

หมู่ที่  6 (โครงการล้าดับที่ 2 จาก รพช. 4052  ตัดกับถนนศิริราษฎร์บ้ารุง) เกษตร

การประชาคมทอ้งถิ่น) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

33 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อใหเ้ปน็การระบายน ้าจากอาคารวางทอ่ระบายน ้าคสล. ชนิดอัดแรง มอก. 1,404,000       ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สุขาภบิาล 1 (จากหน้าโรงเรียน บา้นเรือนประชาชน     และปอ้งกันชั น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

แวงใหญ่วทิยาคม ไปทางทศิ 2. เพื่อใหเ้ปน็การระบายน ้าจากอาคาร รวมสองข้าง 752  เมตร พร้อมบอ่พกัคสล . และขนส่งผลิตผลทางการ

ตะวนัออก ทั งสองข้าง) หมู่ที่ 7 บา้นเรือนประชาชน     และปอ้งกันจ้านวน  75  บอ่  รายละเอียดตามแบบ เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม แปลนเทศบาลก้าหนด

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ 
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34 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น มีน ้าที่ ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  ตาม 400,000      ประชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้า กองช่าง

ถนนแถวหมอพฒันา หมู่ที่ 3 สะอาดในการอุปโภค บริโภค ถนนแถวหมอพฒันา รายละเอียดตาม สะอาดในการอุปโภค บริโภค

(โครงการจากการประชาคม แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ทอ้งถิ่น)

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่  ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดผิวจรารจร  3,000,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นบะแค - หวัฝาย หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต กวา้ง  4.00 - 6.00 เมตร ยาว 781 เมตร  ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร พร้อมลงทอ่ลอดเหล่ียม ขนาด  และขนส่งผลิตผลทางการ

3.00 x 3.00  เมตร จ้านวน  3  ช่อง  เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวา้ง  234,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ประชาร่วมใจ ซอย 1 (หลังร้าน สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต  3  เมตร ยาว 130 เมตรหนา 0.15  เมตร  ปลอดภยัในการคมนาคม

ป.เจริญยนต์)  หมู่ที่ 3 ทางการเกษตร พร้อมวางทอ่ระบายน ้าจ้านวน  2  จุด และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่  ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจรารจร  7,900,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ.บะแค-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 5.00 - 7.00  เมตร ยาว  2,126.00  เมตร  ปลอดภยัในการคมนาคม (ขอ งปม.

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร พร้อมลงทอ่ลอดเหล่ียม ขนาด 2.10 x 2.10  และขนส่งผลิตผลทางการ จาก อบจ.)

เมตร จ้านวน  4  ช่อง  รายละเอียดตาม เกษตร

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจรารจร  756,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ทองดี  หมู่ที่  5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 3.00 - 4.00  เมตรยาว  344.00  เมตร   ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ และขนส่งผลิตผลทางการ

แปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนนคสล.   ขนาดกวา้ง  4  เมตร 144,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

กองกูล หมู่ที่  5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 72   เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง  ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลงหนิคลุก  เฉล่ีย  0.20 เมตร รายละเอียด และขนส่งผลิตผลทางการ

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 เมตร 643,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลงสระหนองสิม  หมู่ที่  4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด และขนส่งผลิตผลทางการ

41 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมมิตร เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 35,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่  5 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลงหนิคลุกเฉล่ียข้างละ0.20  เมตร   และขนส่งผลิตผลทางการ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  5  เมตร 583,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

รัศมี  หมู่ที่  7 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว  220  เมตร  หนา  0.15  เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด และขนส่งผลิตผลทางการ

 เกษตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 5  เมตร 437,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ผ่านหน้าโรงเรียนบา้นบะแค หมู่ที่ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว  165 เมตร  พื นที่ไม่น้อยกวา่   825 ปลอดภยัในการคมนาคม

5 ทางการเกษตร ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ก้าหนด เกษตร

44 โครงการวางทอ่ระบายน ้าจากบา้น เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร  (1) วางทอ่ระบายน ้า มอก.ชั น 3 Ø 0.80 420,000         ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

(นายบญุเลิศ  มัสชิโม)  หมู่ที่  2 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร พร้อมบอ่พกั ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม น ้า จ้านวน  9  บอ่ และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

 (2) ถมดินพร้อมบดทบั กวา้ง  5.00  เมตร

สูงเฉล่ีย  1.20  เมตร  ยาว  106  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

45 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าชนิดอัดแรง มอก. ชั น  3 592,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

แวงใหญ-่หว้ยยาง(ช่วงที่เชื่อมถนน บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ทั งสองข้าง โดยวางทอ่ระบายน ้า ขนาด ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

ศิริราษฎร์บ้ารุง) หมู่  1 ปญัหาน ้าทว่ม Ø 0.40 เมตร  ยาวรวม 282 เมตร และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

(โครงการจากแผนชุมชน) พร้อมบอ่พกั จ้านวน 27 บอ่ รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

46 โครงการวางทอ่ระบายน ้าซอย เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร 189,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

หนองอินทร์(อารีย์)  หมู่  2 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ยาว  90 เมตร  พร้อมบอ่พกั จ้านวน  8 บอ่ ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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47 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ลงหนิลูกรัง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 - 6.00 503,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต เมตร ระยะทางรวม 2,235 เมตร หนาเฉล่ีย ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนเรียบล้าหว้ยทรายตอนบน ทางการเกษตร 0.10 เมตร พร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียด และขนส่งผลิตผลทางการ

หมู่ที่ 5 (โครงการจากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

48 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 243,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ   ผิวจราจรกวา้ง  3  เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนหนองเครือซูท  หมู่  2 ทางการเกษตร ยาว 900 เมตร หนา  0.20 เมตร  หรือ และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 540 ลบ.ม.  เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

49 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 167,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวา้ง  4  เมตร ยาว ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนทา่เกวยีนพฒันา  ซอย 1 ทางการเกษตร 464 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

หมู่ที่  3 ลูกรังไม่น้อยกวา่  371  ลบ.ม. รายละเอียด เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

50 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 225,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวา้ง  4   เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนเรียบคลองล้าหว้ยทรายตอน ทางการเกษตร ยาว 625 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

ล่าง หมู่ที่ 5 (โครงการจากแผนชุมชน) ลูกรังไม่น้อยกวา่ 500  ลบ.ม. รายละเอียด เกษตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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51 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 446,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ   ผิวจราจรกวา้ง  4  เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนล้าหว้ยยาง หมู่ 3 ทางการเกษตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่  990 ลบ.ม.  เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

52 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม  634,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมเกรดปรับเกล่ียบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ ผิวจราจรกวา้ง 5  เมตร ยาว ปลอดภยัในการคมนาคม

รพช. เชื่อมฝายใหญ่ หมู่ 5 ทางการเกษตร  1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,406 ลบ.ม. รายละเอียด เกษตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

53 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 560,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังพร้อมเกรดปรับเกล่ียบด สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวา้ง 5  เมตร ยาว ปลอดภยัในการคมนาคม

อัดเรียบถนนโสกขามปอ้ม  หมู่ 1 ทางการเกษตร ยาว  3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่  3,937  ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

54 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหนิลูกรัง พร้อม 200,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังพร้อมปรับเกล่ียและบดอัด สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวา้ง 4  เมตร  ยาว ปลอดภยัในการคมนาคม

เข้าฝายราษฎร์สามัคคีด้านทศิเหนือทางการเกษตร 900 เมตร  หนา  0.10  เมตร ทั งสองข้าง และขนส่งผลิตผลทางการ

ข้างล้าหว้ยหนองเอี่ยน  หมู่ที่  4 ล้าหว้ย  รายละเอียดตามแบบแปลน เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) เทศบาลก้าหนด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัเปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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55 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ช่วงที่ 1 เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรัง พร้อม 416,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรัง ถนนวดัปา่บา้นดอนบาลไท สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต บดอัดแน่น ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ปลอดภยัในการคมนาคม

เชื่อมบา้นหว้ยยาง  หมู่ที่ 2 ทางการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. เกษตร

(ลบ.ม.แน่น)  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

ช่วงที่ 2 เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรัง

พร้อมบดอัดแน่น  ผิวจราจร กวา้ง 5.00 ม.

 ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือปริมาตรหนิลูกรังไม่น้อยกวา่ 525 

ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

ช่วงที่ 3 เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังอัดแน่น

ผิวจราจร กวา้ง 3.50 เมตร  ระยะทาง

300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกวา่ 157 ลบ.ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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56 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 270,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังถนนโนนแก่นเถ้า  หมู่ที่  6 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร   ระยะทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 1,000 ม. หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนส่งผลิตผลทางการ

หนิลูกรังไม่น้อยกวา่  600  ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

57 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ เพื่อใหม้ีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบสระหนองแวง 1,000,000    1. ในเขตเทศบาลมีสภาพแวด กองช่าง

สระหนองแวง  หมู่ที่ 3 และออกก้าลังกายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด ล้อมที่สวยงาม

2. มีสถานที่ออกก้าลังกาย

58 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า ขนาด  Ø 0.60 x 1.00  2,900,000 การระบายน ้าจากอาคาร กองช่าง

ประชาอุทศิ  หมู่ที่  7 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน เมตร ยาวรวมทั งสองข้าง 1,058  เมตร  บา้นเรือนสะดวก และลด

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญัหาน ้าทว่ม พร้อมบอ่พกัน ้า จ้านวน  212  บอ่  และ ปญัหาน ้าทว่ม

เทคอนกรีตทบัหลังทอ่ ขนาดกวา้ง 1.00

เมตร  หนา  0.10 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 325,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

แก้วปตัตะ หมู่ที่ 7  (โครงการจาก สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคม

แผนชุมชน) ทางการเกษตร ลูกรังกวา้งข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.20 และขนส่งผลิตผลทางการ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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60 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ลงหนิลูกรัง ขนาดกวา้ง 5  เมตร  ยาว 423,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนโนนดู่  หมู่ที่  4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 1,700 เมตร หนาเฉล่ียน 0.10 เมตร และ ปลอดภยัในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ขยายผิวถนนดินจากเดิม 3  เมตร  เปน็ และขนส่งผลิตผลทางการ

5 เมตร  ยาว  250  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50 เกษตร

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ก้าหนด

61 โครงการยกระดับดินด้านทศิเหนือ 1.  เพื่อระบายน ้าและปอ้งกันปญัหายกระดับดินขนาดกวา้ง 9 เมตร    ยาว 611,000 ลดปญัหาความเดือดร้อน กองช่าง

ของสระหนองแวงพร้อมวางทอ่ น ้าทว่ม 200 เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร หรือปริมาตร ใหแ้ก่ประชาชน จากน ้าทว่มขัง

ระบายน ้า  หมู่ที่  2 2. เพื่อรองรับน ้าตามโครงการปรับ ดินถมไม่น้อยกวา่   1,937    ลบ.ม. และปญัหาลูกน ้ายุงลาย

(โครงการอันดับ 2จากการประชุม ปรุงภมูิทศัน์รอบหนองแวงของเทศบาพร้อมวางทอ่ระบายน ้า  มอก.ชั น 3

ประชาคมทอ้งถิ่น) ระยะทางยาว  200  เมตร  บอ่พกัน ้า

 คสล.วางทกุระยะ 15 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

62 โครงการขยายถนนและปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ขนาดกวา้งเฉล่ียช่วงแรก  1.50 เมตร ยาว 200,000 ปลอดภยัในการคมนาคม

บอ่พกัถนนไผ่สีทอง หมู่ที่ 2 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 64 เมตร และบอ่พกั  61  เมตร และ และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ปรับปรุงบอ่พกั จ้านวน  6 บอ่  พร้อมเท เกษตร

พื นคอนกรีตหนา  0.15 เมตร  ยาว  125

เมตร  กวา้งเฉล่ีย  1.25  เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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63 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ขนาดกวา้ง  4 เมตร  ยาว  1,015  เมตร 394,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนซ้าผักหวาน  หมู่ที่  1 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต สูงเฉล่ีย 0.80  เมตร  พร้อมลงหนิลูกรัง ปลอดภยัในการคมนาคม

ทางการเกษตร กวา้ง  4  เมตร  ยาว 1,015  เมตร  หนา และขนส่งผลิตผลทางการ

เฉล่ีย  0.10  เมตร  และลงทอ่ระบายน ้า เกษตร

มอก.ชั น 3 Ø 0.40  เมตร  จ้านวน  3 จุด

จุดละ 7 ทอ่น  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

64 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ถนนยกระดับดินขนาดกวา้ง  5 เมตร  ยาว  168,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หนองเฒ่ายา-ซ้าผักหวาน หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 400 เมตร สูงเฉล่ีย 0.60  เมตร  พร้อม ปลอดภยัในการคมนาคม

ทางการเกษตร ลงหนิลูกรังกวา้ง  5  เมตร  ยาว 400 เมตร  และขนส่งผลิตผลทางการ

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  รายละเอียดตาม เกษตร

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง  6 3,850,000   3,850,000       3,850,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บา้นแวงใหญ่ - บา้นโคกสวา่ง - สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต เมตร  ยาว  3,000  เมตร โดยด้าเนินการ ปลอดภยัในการคมนาคม (ประสาน

บา้นหว้ยยาง หมู่ที่ 1 ทางการเกษตร ดังนี และขนส่งผลิตผลทางการ แผน อบจ.)

(โครงการจากการประชาคม ช่วงที่  1  ถนนแวงใหญ่ - หว้ยยาง เกษตร

ทอ้งถิ่น) ระยะทาง  1,500  เมตร

(โครงการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น) ช่วงที่  2  ถนนคอนฉิม - หว้ยยาง

ระยะทาง   1,500  เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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66 โครงการติดตั งไฟฟา้สาธารณะ 1.เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั 1. ขยายเขตไฟฟา้ระบบจ้าหน่ายสู่พื นที่ 2,000,000   1,000,000       1,000,000    ครัวเรือนที่ได้รับบริการไฟฟา้ กองช่าง

และขยายเขตไฟฟา้ระบบจ้าหน่าย ในการสัญจรไปมา การเกษตร ดังนี มีร้อยละ  95   ของครัวเรือน

สู่พื นที่การเกษตร 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ส้าหรับ - ถนนหนองอินทร์พฒันา  หมู่ที่  3 โดย ทั งหมดในเขตเทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ท้าการเกษตรที่เพยีงพอ เร่ิมจากบา้นนายวรัิตน์  ค้าละมุล  ไปถึง

(โครงการนโยบายผู้บริหาร) หมู่ที่ 7  (โครงการล้าดับที่ 1)

- ถนนแวงใหญ่ - หว้ยยาง  หมู่ที่  1

(โครงการล้าดับที่ 1 เขต 1)

- ถนนแวงใหญ่ - หว้ยยาง (จากบา้น

นายสมหวงั-หนองไผ่ล้อม)

- ถนนหลุบกุง - หนองไผ่ล้อม หมู่ที่  6

- ถนนสุขาภบิาล 1 หมู่ที่  7

- ถนนแวงใหญ่ - ทุ่มหว้ย  หมู่ที่  3

และขยายเขตไฟฟา้ระบบจ้าหน่ายสู่

พื นที่การเกษตร ตามความต้องการของ

ประชาชน

     - จากหมู่บา้นไปวดัปา่บา้นบะแค 

(เร่ิมจากเสาไฟฟา้สามแยกทางไป

วดัปา่)  หมู่ที่  5

    - ถนนประชาอุทศิ  หมู่ที่  7 

    - ตามถนนล้าหว้ยหนองเอี่ยน หมู่ที่ 4

      - จากถนน รพช.ไปทางทศิใต้ - ที่นา

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ
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แม่กองม)ี  หมู่ที่  5

     - ทางเข้าฝายต้นโพธิ ์ หมู่ที่ 4

     - จากวดัปา่บา้นบะแค - ถนน รพช.

หมายเลข 3030  จากเสาไฟฟา้ต้นสุดทา้ย

วดัปา่บา้นบะแค   ถึงถนน รพช. 3030 

(สระแดง)

     - จากวดัปา่บา้นบะแค - โนนสวรรค์

จากเสาไฟฟา้ต้นสุดทา้ย วดัปา่บา้นบะแค

ถึงบา้นโนนสวรรค์ ระยะทาง  2,000 เมตร

     - ถนน รพช. - ล้าหว้ยทรายตอนบน

หมู่ที่  5  - ที่นาแม่กองมี

     - จากสะพานล้าหว้ยหนองเอี่ยน  ถึง

โรงเรียนบา้นบะแค  หมู่ที่  5  ระยะทาง

700  เมตร  จากเสาไฟฟา้ต้นสุดทา้ยสะพาน

ล้าหว้ยหนองเอี่ยน - โรงเรียนบา้นบะแค

และขยายเขตไฟฟา้ระบบจ้าหน่ายสู่

พื นที่การเกษตร ตามความต้องการของ

ประชาชน

2. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่ง  ดังนี 

-  ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที่  1  จ้านวน

22  จุด , หมู่ที่ 2  จ้านวน  11  จุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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หมู่ที่ 3 จ้านวน 22  จุด , หมู่ที่ 4 จ้านวน

  8  จุด  ,  หมู่ที่ 7 จ้านวน 16  จุด

-  ถนนชนบท-กุดรู  จากหน้าโรงเรียน

ชุมชนบา้นแวงใหญ่ถึงเขตติดอ้าเภอชนบท

(สะพานหว้ยยาง) และจากบา้นหวัหนอง

แวง หมู่ที่ 3 ถึงเขตติดต่อต้าบลคอนฉิม

และติดตั งไฟฟา้สาธารณะตามถนน ซอย

ต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชน

67 โครงการขยายเขตประปาในเขต 1.เพื่อขยายเขตการบริการประปา - ขยายเขตระบบประปาส่วนภมูิภาคตาม 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับบริการ กองช่าง

เทศบาล ใหท้ั่วถึง ตามถนนแวงใหญ-่หว้ยยาง (คุ้มน้อย) ประปา มีร้อยละ 95  ของ

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ และถนน หรือซอยต่าง ๆ ตามความ ของครัวเรือนทั งหมดในเขต

ประปาอย่างทั่วถึง ต้องการของประชาชน เทศบาล

68 โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่  ซ่อมแซมทอ่ระบายน ้า   รางระบายน ้า 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนน ซอยต่าง ๆ รางระบายน ้าและสะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต โดยด้าเนินการตามแผนซ่อมแซมฯ ของ ปลอดภยัในการคมนาคม

ทอ่ระบายน ้า ทางการเกษตร กองช่างหรือตามความจ้าเปน็เดือดร้อน และขนส่งผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ของประชาชน เกษตร

69 โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าล้า เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้าเพื่อ คันกั นน ้ากวา้ง 3.50  เมตร ยาว 19 เมตร    460,000 ประชาชนมีน ้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

หว้ยยาง หมู่ที่ 1(โครงการล้าดับ ท้าการเกษตรและอุปโภค บริโภค  สูงจากก้นล้าหว้ย   3  เมตร รายละเอียด และเพื่ออุปโภค บริโภคในช่วง

ที่ 2 จากการประชาคมทอ้งถิ่น) ตามแบบแปลน เทศบาลก้าหนด ฤดูแล้ง

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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70 โครงการจัดหาแหล่งน ้าเข้าสู่หนอง เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้าเพื่อ ขุดลอกหนองไผ่ล้อม ขนาดกวา้งเฉล่ีย 2,173,000 ประชาชนมีน ้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

ไผ่ล้อม  หมู่ที่ 1 ท้าการเกษตรและอุปโภค บริโภค 123 เมตร ยาวเฉล่ีย 143 เมตร ลึกเฉล่ีย และเพื่ออุปโภค บริโภคในช่วง

2.50 เมตร และขุดคันดินรอบหนองไผ่ล้อม ฤดูแล้ง

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 2.50 เมตร ความยาวรอบ

หนองเฉล่ีย 495.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ก้าหนด

71 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร 224,000 การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

ไผ่สีทอง ช่วงสามแยกถนนร่วม บา้นเรือนของประชาชน และปอ้งกันยาว 118 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้า คสล . เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

มิตร (คูกลาง) - ถนน รพช.4052 ปญัหาน ้าทว่ม จ้านวน 10 บอ่ รายละเอียดตามแบบ ทว่ม

หมู่ที่ 2 แปลนเทศบาลก้าหนด

72 โครงการวางทอ่ระบายน ้าซอย เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 105,000 การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

ไผ่สีทอง หมู่ที่ 2 บา้นเรือนของประชาชน และปอ้งกันยาว 67 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้า คสล . จ้านวน เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

ปญัหาน ้าทว่ม 5 บอ่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ทว่ม

ก้าหนด

73 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรังถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังผิวจราจรกวา้ง 20,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

มูลหล้าพาสวา่ง (ทางเข้าด้านหลัง สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 2.50 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา ปลอดภยัในการคมนาคม

วดัรัตนมงคล) หมู่ที่ 3 ทางการเกษตร เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกวา่ และขนส่งผลิตผลทางการ

50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน เกษตร

ปลนเทศบาลก้าหนด

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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74 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้า ขนาด Ø 0.60 x 1.00 5,825,000 การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

ชนทบ-กุดรู (ช่วงสามแยกถนนทา่ บา้นเรือนของประชาชน และปอ้งกันเมตร ยาวรวม 2 ข้าง 3,066 เมตร พร้อม เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

เกวยีนพฒันา-เขตติดต่อต้าบล ปญัหาน ้าทว่ม บอ่พกัน ้า คสล. จ้านวน 256 บอ่ รายละ ทว่ม

คอนฉิม) หมู่ที่ 3 เอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

75 โครงการปรับปรุงลงหนิคลุกถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิคลุก ผิวจราจรกวา้ง 293,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

กัลยา หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 4 เมตร ระยะทาง 1,047 เมตร หนาเฉล่ีย ปลอดภยัในการคมนาคม

ทางการเกษตร 0.10 เมตร หรือปริมาตร รายละเอียดตาม และขนส่งผลิตผลทางการ

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด เกษตร

76 โครงการวางทอ่ส่งน ้าลงสู่พื นที่ เพื่อส่งน ้าลงสู่พื นที่การเกษตร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 1,020,000 ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อท้าการ กองช่าง

การเกษตรจากสระหนองแวงสู่ ยาว 680 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้า คสล . เกษตร

บริเวณคุ้มหนองอินทร์พฒันา จ้านวน 57 บอ่ รายละเอียดตามแบบ

หมู่ที่ 3 แปลนเทศบาลก้าหนด

77 โครงการวางทอ่ระบายน ้าซอย เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.60 x 1.00 290,000 การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

สมานมิตร หมู่ที่ 3 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน เมตร ยาว 153 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้า เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

ปญัหาน ้าทว่ม คสล. จ้านวน 13 บอ่ รายละเอียดตาม ทว่ม

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 633,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ทา่เกวยีนพฒันา ซอย 1 หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร ลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉล่ีย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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79 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรังถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรัง ผิวจราจรกวา้ง 340,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เรียบล้าหว้ยตะกั่ว หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 4 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง 2,452 เมตร ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ก้าหนด

80 โครงการขุดล้าหว้ยหนองเอี่ยน เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้าเพื่อ ขุดลอกล้าหว้ยหนองเอี่ยนเพื่อเพิ่มความ 500,000 ประชาชนมีน ้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

(ช่วงฝายต้นโพธิ ์- ถนนทา่เกวยีน การเกษตรและอุปโภคบริโภค กวา้งความยาวรวมทั งสองข้าง 1,000 และเพื่ออุปโภค บริโภคในช่วง

พฒันา) หมู่ที่ 4 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ฤดูแล้ง

เทศบาลก้าหนด

81 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรังซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรัง ผิวจราจรกวา้ง 25,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สุนทรพฒันา หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 3 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เทศบาลก้าหนด

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทา่ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,791,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เกวยีนพฒันา (ช่วงวดัปา่บา้นบะ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 1,149 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ปลอดภยัในการคมนาคมและ

แค - ล้าหว้ยหนองเอี่ยน) หมู่ที่ 4 ทางการเกษตร ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร หนา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เฉล่ีย 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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83 โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรังถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ เกรดปรับเกล่ียลงหนิลูกรังผิวจราจรกวา้ง 333,000      ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เรียบล้าหว้ยทรายตอนบน หมู่ที่ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 4 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง 2,384 เมตร ปลอดภยัในการคมนาคมและ

4 ทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

84 โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้า เพื่อท้าใหน้ ้าประปาสะอาดขึ น จัดท้าโรงกรองระบบน ้าบาดาลขนาด 2.5 370,000        เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้าเพื่อการ กองช่าง

บาดาล หมู่ที่ 5 (โครงการล้าดับ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รายละเอียดตาม อุปโภค บริโถคที่สะอาด ปลอดภยั

ที่ 2 จากการประชาคมทอ้งถิ่น) ตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

85 โครงการปรับปรุงลงหนิคลุกถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ลงหนิคลุกขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวรวม 667,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เรียบล้าหว้ยทรายตอนบน หมู่ที่ สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ทั ง 2 ข้าง 2,384 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ปลอดภยัในการคมนาคมและ

5 ทางการเกษตร เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกวา่ 953 ลบ.ม. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

86 โครงการปรับปรุงลงหนิคลุกถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ลงหนิคลุกขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 483,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ทา่เกวยีนพฒันา (ช่วงวดัปา่บา้น สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต 1,149 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ ปลอดภยัในการคมนาคมและ

บะแค - ล้าหว้ยหนองเอี่ยน) ทางการเกษตร ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 690 ลบ.ม. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

หมู่ที่  5 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

87 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่พกัผ่อน ขยายถนนขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาวรอบ 204,000         ประชาชนมีสถานที่พกัผ่อน กองช่าง

รอบหนองพระ หมู่ที่ 6 และออกก้าลังกาย หนองสระ 371 เมตร หนา 0.15 เมตร และออกก้าลังกาย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ก้าหนด

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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88 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.40 x 1.00 102,000         การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

ศิริราษฎร์ซอย 1 หมู่ที่  6 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน เมตร ยาว 68 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้าคสล . เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

ปญัหาน ้าทว่ม จ้านวน 6 บอ่ รายละเอียดตามแบบแปลน ทว่ม

เทศบาลก้าหนด

89 โครงการเทพื นคอนกรีตและปรับ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ท้าพธิี เทพื นลานคอนกรีตขนาดกวา้ง 45.00 1,035,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ปรุงภมูิทศัน์บริเวณศาลปู่ตา ทางศาสนา เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปลอดภยัในการคมนาคมและ

หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก้าหนด

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 8,720,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หลุบกุง - หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 3,964 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.10 เมตร หนา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เฉล่ีย 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

91 โครงการก่อสร้างศาลาพกัผ่อน เพื่อเปน็ที่พกัผ่อนของประชาชน ก่อสร้างอาคาร ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 220,000 มีศาลาในการพกัผ่อนของ กองช่าง

บริเวณหนองสระ หมู่ที่ 6 ยาว 5.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ ประชาชน

แปลนเทศบาลก้าหนด

92 โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าคลอง เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน ้าเพื่อ ก่อสร้างคันกั นน ้าคสล. กวา้ง 3.50 เมตร 460,000 ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้ท้าการเกษตร กองช่าง

ล้าหว้ยทราย หมู่ที่ 6 ท้าการเกษตรและอุปโภคบริโภค ยาว 20 เมตร สูงจากก้นล้าหว้ย 3 เมตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคใน

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด ช่วงฤดูแล้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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93 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.60 x 1.00 456,000         การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

รพช.3030 (ช่วงสามแยกถนน บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ยาว 240 เมตร พร้อมบอ่พกัน ้า คสล . เรือนสะดวกและลดปญัหาน ้า

สารพดั - ส่ีแยกถนนประชาราษฎร์ปญัหาน ้าทว่ม จ้านวน 20 บอ่ รายละเอียดตามแบบ ทว่ม

บ้ารุง) หมู่ที่ 7 แปลนเทศบาลก้าหนด

94 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.60 x 1.00 1,960,000    การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

ประชาราษฎร์บ้ารุง  หมู่ที่  7 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน เมตร ยาวรวมทั ง 2 ข้าง 1,032 เมตร เรือนสะดวกและลดปญัหาน ้า

ปญัหาน ้าทว่ม พร้อมบอ่พกัน ้า คสล. จ้านวน 86 บอ่ ทว่ม

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ก้าหนด

95 โครงการก่อสร้างตลาดข้าวชุมชน มีสถานที่ในการเก็บข้าวเปลือก ก่อสร้างอาคารอาคารเก็บข้าวเปลือกและ 900,000      มีสถานที่เก็บข้าวเปลือกภาย กองช่าง

(บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 7) เพื่อใช้ในการแปรรูปในชุมชน ลานคอนกรีตตากข้าว รายละเอียดตาม ในหมู่บา้น/ต้าบล

แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 633,000         ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หนองสองหอ้ง หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร ลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉล่ีย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 2,679,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนกินรี - ดอนสมัด หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 1,218 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร หนา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เฉล่ีย 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลก้าหนด

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อใหป้ระชาชนมีการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 1,584,000    ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนรวมญาติ  หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัและขนส่งผลผลิต ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ทางการเกษตร ลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉล่ีย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

99 โครงการวางทอ่ระบายน ้าถนน เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร วางทอ่ระบายน ้าขนาด Ø 0.40 x 1.00 1,445,000    การระบายน ้าจากอาคารบา้น กองช่าง

สารพดั หมู่ที่ 7 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ความยาวรวม 2 ข้าง (วางทอ่ 2 ข้างถึง เรือนสะดวก และลดปญัหาน ้า

ปญัหาน ้าทว่ม บริเวณโรงเรียนอ้าไพ) 761 เมตร พร้อม ทว่ม

บอ่พกัน ้า คสล. จ้านวน 64 บอ่ รายละ

เอียดตามแบบแปลนเทศบาลก้าหนด

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อเปน็การระบายน ้าจากอาคาร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.70 เมตร 193,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 7 บา้นเรือนประชาชน และปอ้งกัน ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ปลอดภยัในการคมนาคมและ

ปญัหาน ้าทว่ม ลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉล่ีย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก้าหนด

 15,759,000     39,794,000  58,794,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 3.1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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3.2 แนวทางการพัฒนา  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1  โครงการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอ จัดซื อวสัดุ    ครุภณัฑ์ดับเพลิงที่ช้ารุด 50,000 50,000 50,000 เทศบาลสามารถช่วยเหลือ ส้านักปลัด
ดับเพลิงและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสามารถช่วยเหลือประชาชน และไม่เพยีงพอ ตลอดจนการบ้ารุงรักษา ประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว เทศบาล
ในการปอ้งกันและบรรเทา ได้ทนัทเีมื่อเกิดภยั ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดสาธารณภยั
สาธารณภยั  

2 โครงการจัดตั งหรือฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแก่ อปพร. จัดตั งหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 120,000 120,000 120,000 เทศบาลสามารถช่วยเหลือ ส้านักปลัด
ทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั ในด้านการปอ้งกันและบรรเทา ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว เทศบาล
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สาธารณภยั    เมื่อเกิดสาธารณภยั

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ 1. เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้ในด้านการประชาสัมพนัธ ์   เผยแพร่    ความรู้ 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีความรู้ด้านการ ส้านักปลัด
เผยแพร่  ใหค้วามรู้แก่ประชาชน ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การปอ้งกันและบรรเทา เทศบาล
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ่น รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เกี่ยวกับ สาธารณภยั   และความรู้  
และใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติดใหโ้ทษ

ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด
ตลอดจนการปอ้งกนัและปราบปราม

ยาเสพติด                 
4 โครงการเงินช่วยเหลือผู้ประสบ เพื่อใหป้ระชาชนผู้ประสบสาธารณภยัสนับสนุนงบประมาณ/ส่ิงของแก่ผู้ประสบ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ประสบสาธารณภยั ส้านักปลัด

สาธารณภยักรณีฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง สาธารณภยั ได้รับการช่วยเหลืออย่าง เทศบาล
และทนัเวลา  ทั่วถึง

  
     295,000         295,000      295,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัวัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ
งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 3.2

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ 
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3.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการแก้ไขปญัหาจุดเส่ียงตาม 1.เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีความติดตั งปา้ยเตือนจราจรหรือกระจกโค้ง 250,000      ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

 ถนนต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล ปลอดภยัในการสัญจรไปมา ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในการสัญจรไปมา

2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติั

เหตุในเขตเทศบาล

3. เพื่อปอ้งกันการเสียชีวติและทรัพย์

สินที่เกิดจากอุบติัเหตุ
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก เพื่อใหส้มาชิก อปพร. มีการ ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 สมาชิก อปพร.มีการร่วม รพ.แวงใหญ่

อปพร. เนื่องในวนัสถาปนาอปพร. ด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน และมีความ กิจกรรมสามาชิก อปพร. เช่น  การ กิจกรรมมากขึ นและมีความ ส้านักปลัด
(22 มีนาคม) สมัครสมานสามัคคี ร่วมบ้าเพญ็ประโยชน์ ฯลฯ สามัคคีในหมู่คณะ

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยั 1. เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ส้านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน ในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน อย่างน้อยปลีะ  1  ครั ง อย่างรวดเร็วและทนัเวลา ร่วมกับ

กรณีประสบสาธารณภยั ที่ท้าการ

2. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือประชาชนที่ ปกครองอ้าเภอ

ประสบสาธารณภยั

4 โครงการจัดหาปา้ยสามเหล่ียม 1.เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีความจัดหาปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ จ้านวน 30,000 ประชาชนมีความปลอดภยั ส้านักปลัด

หยุดตรวจ ปลอดภยัในการสัญจรไปมา 3 ชุด ในการสัญจรไปมา เทศบาล

2. เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติั

เหตุในเขตเทศบาล

3. เพื่อปอ้งกันการเสียชีวติและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบติัเหตุ

     315,000           35,000        35,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 3.3

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ 
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3.4 แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและปราบปราม เพื่อปอ้งกันและปราบปราม อุดหนุนศูนย์อ้านวยต่อสู้เพื่อเอาชนะ 30,000 การแพร่ระบาดของยาเสพติด ส้านักปลัด
ยาเสพติด ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น และอาชญากรรมลดลงและ เทศบาล
(โครงการเงินอุดหนุน) (ศตส.จ.ขอนแก่น) เพื่อด้าเนินงานภายใต้ หมดไปจากหมู่บา้นเปา้หมาย

วตัถุประสงค์ของโครงการ
2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ อุดหนุนศูนย์อ้านวยต่อสู้เพื่อเอาชนะ 40,000 การแพร่ระบาดของยาเสพติด ส้านักปลัด

ยาเสพติดในพื นที่ ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด ยาเสพติดอ้าเภอแวงใหญ่(ศตส.อ.แวงใหญ)่ และอาชญากรรมลดลงและ เทศบาล
(โครงการเงินอุดหนุน) ตลอดจนการปอ้งกันและปราบปรามเพื่อด้าเนินงานภายใต้วตัถุประสงค์ของ หมดไปจากหมู่บา้นเปา้หมาย

ยาเสพติด โครงการ
3 โครงการจัดตั งและพฒันาเครือข่ายผู้1. เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของ 1. จัดตั งผู้ประสานพลังแผ่นดิน จ้านวน 70,000 70,000 70,000 1. ผู้ประสานพลังแผ่นดินมี ส้านักปลัด

ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปรด)ยาเสพติดในเขตเทศบาล 7 หมู่บา้น ๆ ละ 25 คน ส่วนร่วมในการปอ้งกันและ เทศบาล

2. เพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายแกน2. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ประสาน แก้ไขปญัหายาเสพติด

น้าผู้ประสานพลังแผ่นดินยาเสพติด พลังแผ่นดิน 2. แกนน้าผู้ประสานพลัง

3. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกให้ แผ่นดินมีจิตส้านึกและตระหนัก

ผู้ประสานพลังแผ่นดินตระหนักและ ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

มีส่วนร่วมในการปอ้งกันและแก้ไข ยาเสพติดในหมู่บา้น

ปญัหายาเสพติด 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

4.เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตาม ที่ดี มีจิตส้านึกที่จะเข้าร่วม

นโยบายของรัฐบาล รับผิดชอบต่อสังคม

4 โครงการบ้าบดัฟื้นฟผูู้ติด/ผู้เสพยา 1.เพื่อใหผู้้ใช้สารเสพติดสามารถปรับจัดฝึกอบรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื นที่ 175,000 175,000 175,000 1. ผู้ใช้สารเสพติดสามารถ ส้านักปลัด

เสพติด เปล่ียนสภาวสุขภาพตนเองและเผชิญจ้านวน 50 คน ปรับเปล่ียนสภาวะสุขภาพ เทศบาล

ปญัหาพร้อมทั งแก้ไขปญัหาได้ถูกต้อง ของตนเองและเผชิญปญัหา

เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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2. เพื่อใหผู้้ใช้สารเสพติดสามารถควบ พร้อมทั งแก้ไขปญัหาได้ถูก

คุมพฤติกรรมและแกไขตนเองได้ ต้อง

3. เพื่อใหผู้้ใช้สารเสพติดมีแรงจูงใจ 2. ผู้ใช้สารเสพติดสามารถ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

ในการปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรม ควบคุมพฤติกรรมตนเองและ

ในการดูแลตนเอง และลด ละ เลิก ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ใช้สารเสพติดได้ 3. ผู้ใช้สารเสพติดเกิดแรงจูงใจ

ในการปรับเปล่ียนความคิด

พฤติกรรม ในการดูแลตนเอง

และสามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุข

5 โครงการต้ารวจชุมชนสัมพนัธส์ร้าง1. เพื่อเปน็การปฏบิติัตามค้าส่ังนายกสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงาน 100,000      1.สามารถเปน็แหล่งใหข้้อมูล ส้านักปลัด

เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยา รัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวนัที่ 9 ตามโครงการใหแ้ก่สถานีต้ารวจภธูร ข่าวสาร เจาะลึกไปถึงขบวนการ เทศบาล

เสพติด (โครงการเงินอุดหนุน) กันยายน 2554 เร่ือง ยุทธศาสตร์ แวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น ผู้ค้ายาเสพติด น้ามาเปน็กลยุทธ์

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และ และแนวทางการปฏบิติังานในการ

ค้าส่ังศูนย์อ้านวยการพลังแผ่นดินเอา สกัดกั นการแพร่ระบาดของยา

ชนะยาเสพติดแหง่ชาติที่ 23/2555 เสพติด เพื่อใหย้าเสพติดในพื นที่

ลงัวนที่ 1 ตุลาคม 2555 เร่ืองปฏบิติั ลดลงหรือไม่มีเลย

การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 2.สามารถสกัดกั นยาเสพติดไม่ให้

อย่างยั่งยืนป ี2556 แพร่เข้าไปถึงผู้ที่ยังไม่เสพยา ท้า

2. เพื่อพฒันาแกนน้าในหมู่บา้น/ชุมชน ใหผู้้เสพพน้สภาพการตกเปน็ทาส

ท้าหน้าที่เฝ้าระวงัมิใหย้าเสพติดเกิด ของยาเสพติด และสามารถควบ

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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ขึ นในพื นที่ของตนเอง คุมผู้ที่เคยเสพไม่ใหก้ลับไปเสพ

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก อีกและหวนไปก่ออาชญากรรม

ในหมู่บา้น/ชุมชน ใหเ้ข้มแข็ง เพื่อ ได้

เปน็เกราะปอ้งกันยาเสพติด 3. ท้าใหชุ้มชนในเขตรับผิดชอบ

4. เพื่อเปน็แหล่งข่าวใหข้้อมูลข่าสาร ของสถานีต้ารวจภธูรแวงใหญ่

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐใหเ้จาะลึกเข้าไป เข้มแข็ง ปอ้งกันการแพร่ระบาด

ถึงเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด ของยาเสพติดได้ และท้าใหป้ลอด

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

แล้วด้าเนินการสกัดกั นมิใหย้าเสพติด ยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

แพร่ระบาดเข้าไปถึงผู้ที่ยังไม่เสพยาล 4. สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินใน

5. เพื่อลดจ้านวนผู้ค้า ผู้ขนส่งล้าเลียง ชุมชนที่เปน็พลังเงียบ ใหลุ้กขึ น

และปริมาณยาสพติด มาต่อต้านเอาชนะยาเสพติด

6. เพื่อลดจ้านวนผู้เสพยาเสพติดใน อย่างจริงจัง

พื นที่ใหเ้หลือน้อยที่สุดและหมดไปจาก 5.ท้าใหเ้กิดเครือข่ายพลังแผ่นดิน

พื นที่หรือไม่มีเลยหรือมีการบ้าบดัฟื้นฟู เอาชนะยาเสพติดครอบคลุมทกุ

ผู้ที่กลับใจจะเลิกเสพยาใหก้ลับใจเลิก ชุมชนในพื นที่อ้าเภอแวงใหญ่

เสพยา อันเปน็การควบคุมอาชญา

กรรมได้อีกทางหนึ่ง

6 การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา 1.เพื่อใหก้ารแก้ไขปญัหาแพร่ระบาดสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงาน 40,000       1.ปญัหาการแพร่ระบาดของยา ส้านักปลัด

เสพติดในเด็กนักเรียน ของยาเสพติดในเขตพื นที่เทศบาล โครงการใหแ้ก่สถานีต้ารวจภธูรแวงใหญ่ เสพติดในโรงเรียนจะชะลอตัว เทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) ต้าบลแวงใหญ่ได้เหน็ผลอย่างยั่งยืน อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น และลดลงจนไม่เกิดปญัหาการ

2.เพื่อควบคุมการขยายตัวและลดการ แพร่ระบาดของยาเสพติดใน

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ
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แพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนและชุมชน

และชุมชน 2.นักเรียนและเยาวชนมีทกัษะ

3.เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะในการหลีกเล่ียง ในการหลีกเล่ียงและปฏเิสธการ

และปฏเิสธการใช้ยาเสพติดและความ ใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

รุนแรง สร้างรูปแบบของความร่วมมือ

4.เพื่อใหท้กุภาคส่วนของชุมชนมีจิต จากส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการ

ส้านึกร่วมในการต่อต้านการแพร่ แก้ไขปญัหายาเสพติด

ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและ 3.นักเรียน เยาวชน และผู้

ชุมชน ปกครองของนักเรียนตลอดจน

คนในชุมชนจ้านวนไม่น้อยกวา่

200 คน รู้เร่ืองยาเสพติดและรู้

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

จักปอ้งกันตนเองใหพ้น้จากพษิภยัยาเสพติด

7 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 1.เพื่อสนับสนุนใหศู้นย์ปฏบิติัการ สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงาน 60,000         1.ท้าใหก้ารด้าเนินงานปอ้งกัน ส้านักปลัด

ยาเสพติดในพื นที่ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ้าเภอโครงการใหแ้ก่ศูนย์ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน และแก้ไขปญัหายาเสพติดอ้าเภอเทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) แวงใหญ่ ด้าเนินการแก้ไขปญัหายา เอาชนะยาเสพติดอ้าเภอแวงใหญ่และ แวงใหญ่เปน็ไปอย่างมี

เสพติดตามแผนปฏบิติัการที่ ศพส.ชาติที่ท้าการปกครองอ้าเภอแวงใหญ่ ประสิทธภิาพ

และ ศพส.จ.ขอนแก่น ก้าหนด 2.ประชาชนในพื นที่อ้าเภอ

2.เพื่อเปน็การรณรงค์และประชา แวงใหญ่ต่ืนตัว และรับรู้ถึงภยั

สัมพนัธก์ารปอ้งกันและแก้ไขปญัหา คุกคามจากยาเสพติด เกิดจิต

ยาเสพติด กิจกรรม To Be Number ส้านึกและใหค้วามส้าคัญในการ

One และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปอ้งกันไม่ใหเ้ยาวชน กลุ่มเส่ียง

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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3.เพื่อเปน็การสนับสนุนการด้าเนินงาน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ของหมู่บา้นและชุดปฏบิติัการต้าบล 3.มีหมู่บา้น/ชุมชน ในอ้าเภอ

ตามกิจกรรมตรวจสอบและกร่ันกรอง แวงใหญ่มีความเข้มแข็ง เอา

ครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

(ครัวเรือนสีขาว) การ Re-X-Ray 4.ประชาชนมีความพงึพอใจ

การจัดระเบยีบสังคม และเชื่อมั่นในการแก้ไขปญัหา

4.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ยาเสพติดของทางราชการ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พลัง 5.ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการท้างาน

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของชาติ ร่วมกันระหวา่งภาครัฐและ

ของจังหวดัขอนแก่น และของอ้าเภอ ประชาชน

แวงใหญ่ ใหป้ระสบผลส้าเร็จในทกุ 6.ประชาชนในพื นที่มีความมั่น

พื นที่ คง ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์

5.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สิน สังคมสงบสุข

โครงการด้านการปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติดตามแนวทางหรือ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

ความคิดริเร่ิมของจังหวดั อ้าเภอ หรือ

กิจกรรมโครงการอื่นที่ ศพส.จ./ศพส.อ. ก้าหนด

     515,000         245,000      245,000

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 3.4

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ
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3.5 แนวทางการพัฒนา  :  การวางผังเมือง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการส้ารวจพื นที่เพื่อจัดท้า 1. เพื่อปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม ด้าเนินการส้ารวจระดับความลาดเอียงของ 100,000 1. การระบายน ้าเปน็ระบบ กองช่าง

ระบบระบายน ้าภายในเขต 2. เพื่อแก้ไขปญัหาระบบระบายน ้า พื นที่ในเขตเทศบาล เพื่อจัดระบบระบาย 2. มีสถานที่รองรับการระบายน ้า

เทศบาลต้าบลแวงใหญ่ ภายในเขตเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ น ้าภายในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขและปอ้ง 3. ลดปญัหาน ้าทว่มขังภายใน

3. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามความต้องการ กันปญัหาน ้าทว่มในเขตเทศบาล เขตเทศบาล

ของประชาชน

4. เพื่อลดปญัหาระบบระบายน ้า

อุดตัน

     100,000                 -                -   

 16,984,000     40,369,000  59,369,000

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

รวมยุทศาสตร์ที ่ 3

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 3.5

ที่ โครงการ
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4.1 แนวทางการพัฒนา  :  การสรา้งจิตส านึกและใหค้วามส าคัญในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกรอ้น

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียน สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ โรงเรียน 20,000 1.นักเรียนได้รับความรู้และแนว ส านักปลัด
เข้าค่ายเยาวชนรักส่ิงแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถ ความคิด โรงเรียนชุมชนบา้นแวงใหญ่ และ ทางไปปฏบิติัและปรับใช้กับ
(โครงการเงินอุดหนุน) ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและ โรงเรียนบา้นบะแค  เพื่อด าเนินการตาม ชีวติประจ าวนัและเผยแพร่

มีการพฒันาทางร่างกาย สติปญัญา ตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 2.ชุมชนและองค์กรทอ้งถิ่นได้
อารมณ์ สังคม จิตใจ พร้อมทั้งได้รับ เยาวชนรักส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รู้วชิาการและเทคโนโลยี 3.นักเรียนตระหนักในการ
2.เพื่อสร้างความร่วมมือ การรวมกลุ่ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
การท างานเปน็กลุ่ม การช่วยเหลือ และส่ิงแวดล้อม
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ปรับตัวและ
ทศันคติการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.เพื่อใหท้อ้งถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและพฒันาเด็กซ่ึงเปน็
เยาวชนของชาติได้ใช้เวลาวา่งในทาง
ที่ถูกต้องไม่ไปสร้างปญัหาในชุมชน
และสังคมนทอ้งถิ่น

     20,000            -              -   รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 4.1

4.  ยทุธศาสตร์ :   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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4.2 แนวทางการพัฒนา  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏกูิลและน  าเสีย

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 1. เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 50,000 50,000 50,000 1. เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง
 2.เพื่อรักษาความสะอาดและความ  และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย สาธารณสุข

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย  2. ปญัหามลภาวะจากขยะ
 3. เพื่อลดปญัหามลภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป

2 โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่า 1. เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักการรักษา 1. จัดต้ังธนาคารขยะประจ าหมู่บา้นๆ ละ 50,000 50,000 50,000 1. เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง
ลดภาวะโลกร้อน ความสะอาดในอาคารบา้นเรือนอย่าง1   แหง่ และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย สาธารณสุข

ถูกวธิี 2. ประกวดชุมชนจัดการขยะครบวงจร 2. ปริมาณขยะลดลง
2. เพอืลดปริมาณขยะ และได้มาตรฐาน 3. ปญัหามลภาวะจากขยะ
3. เพื่อลดปญัหามลภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป
4. เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมดีขึ้น ลดภาวะ 4. ประชาชนทั่วไปและพนัก
โลกร้อน งานเก็บกวาดขยะมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะในระดับ
ครัวเรือนและระดับทอ้งถิ่น

3 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 1.เพื่อใหม้ีระบบก าจัดที่มีประสิทธิ ก่อสร้างบอ่ฝังกลบขยะ จ านวน 1 แหง่ 700,000 1. ปญัหามลภาวะจากขยะ กอง
ภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล มูลฝอยลดลงและหมดไป สาธารณสุข
2. เพื่อลดภาวะโลกร้อน ก าหนด 2. สามารถลดภาวะโลกร้อนได้

   800,000     100,000    100,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 4.2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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4.3 แนวทางการพัฒนา  :  การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหอุ้ดมสมบรูณ ์โดยการเพ่ิมพื นที่สีเขียวใหม้ากขึ น

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการปลูกปา่รักษโ์ลกเพิ่มพื้นที่ 1. เพื่อเปน็การแก้ไขภาวะโลกร้อน จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ30,000 30,000 30,000 1.ประชาชนมีจิตส านึกใน ส านักปลัด
สีเขียว โดย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ชุมชน ที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ  เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

2. เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้ ทางเข้าริมคลอง รวมถึงการปลูกปา่ในพื้นที่ ที่มีอยู่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกและ ปา่เส่ือมโทรม 2. พื้นที่ปา่ในทอ้งถิ่น

 ดูแลรักษาต้นไม้ มีมากขึ้น
3. เพื่อพฒันาเมืองใหน้่าอยู่  

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ถนน เพื่อใหเ้ขตเทศบาลมีความสวยงาม ปรับปรุงภมูิทศัน์   ระยะทาง 151  เมตร 750,000  เขตเทศบาลมีความสวยงาม กองช่าง
ชนบท-กุดรู  (ช่วงหน้าอาคาร เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่  1,612    ตร.ม. เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ถึง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
อาคาร OTOP) ก าหนด

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ เพื่อใหม้ีสถานที่พกัผ่อนหย่อน ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหนองสองหอ้ง 200,000 ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง
หนองสองหอ้งและสนามเด็กเล่น ใจในเขตเทศบาล ยาว  113  เมตร รายละเอียดตาม ออกก าลังกายและพกัผ่อน
ข้างหนองสองหอ้ง หมู่ที่  7 แบบแปลนเทศบาลก าหนด หย่อนใจ
(โครงการจากแผนชุมชน)

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายก่อสร้างปรับปรุงภมูิทศัน์ฝายราษฎร์ 300,000 ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง
ฝายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่  4 และพกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน สามัคคีตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด ออกก าลังกายและพกัผ่อน
(โครงการจากแผนชุมชน) ทั่วไป หย่อนใจ

5 โครงการติดต้ังร้ัวลวดหนามปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันการบกุรุกที่สาธารณะ ติดต้ังร้ัวลวดหนาม โดยใช้เสาคสล. 250,000    ปอ้งกนัการบกุรุกที่สาธารณะ กองช่าง
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์โคก ประโยชน์ ขนาด 4+4+2 นิ้ว พร้อมล้อมด้วย ประโยชน์ได้
บะแจ้งและหนองสระแบง หมู่ 1 ลวดหนามอย่างดีเบอร์ 14 ตาม

แบบแปลนเทศบาลก าหนด

   780,000     780,000     30,000รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 4.3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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4.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรบัปรงุคุณภาพดินใหส้มบรูณ์

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการบ ารุงดินนาด้วยอินทรีย์ 1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ - จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ปุ๋ยคอกแทน 30,000 30,000 30,000 1. เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยคอก ส านักปลัด
วตัถุ อุดมสมบรูณ์ ปุ๋ยเคมี เพิ่มมากขึ้น และลดการเผา ร่วมกับ สนง.

2. เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเผา -จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว ตอซังข้าวและการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรอ าเภอ

ตอซังข้าว โดยใช้วธิไีถกลบ 2. ดินนามีความอุดมสมบรูณ์ แวงใหญ่
มากขึ้น ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

2 โครงการรณรงค์การใช้สารสกัด 1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้ - ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการน าสมุนไพร 20,000 20,000 20,000 1. ประชาชนใช้สารสกัดจาก ส านักปลัด
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี สารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมี สกัดแทนสารเคมี สมุนไพรแทนสารเคมีเพิ่มขึ้น ร่วมกับ สนง.

2. เพื่อส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร 2. ผู้บริโภคได้รับอาหาร เกษตรอ าเภอ

ปลอดสารพษิ แวงใหญ่
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 1. เพื่อเพิ่มพนัธุป์ลาในแหล่งน้ า -  ก าหนดแหล่งน้ าอนุรักษ ์ 30,000 30,000 30,000 1. มีแหล่งอนุรักษพ์นัธุป์ลา ส านักปลัด

พนัธุป์ลาในน้ าสาธารณะ สาธารณะ -  จัดวางกฎระเบยีบ 2. มีแหล่งผลิตอาหารตาม ร่วมกับ สนง.
2. เพื่มเพิ่มแหล่งผลิตอาหาร ตาม - จัดกิจกรรมปล่อยพนัธุป์ลา ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เกษตรอ าเภอ

ธรรมชาติ แวงใหญ่

     80,000      80,000     80,000

4.5 แนวทางการพัฒนา  :  การปรบัปรงุพัฒนาแหล่งน  า คู คลอง และการระบายน  า

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน้ าเพื่อ คันกั้นน้ าคสล. ขนาด กวา้ง 3.50  เมตร  920,000 ประชาชนมีน้ าเพื่อท าการ กองช่าง
ล าหว้ยตะกั่ว 2 จุด  หมู่ที่  5 ท าการเกษตรและอุปโภค บริโภค ยาว 3 เมตร สูงจากก้นล าหว้ย 2 เมตร  เกษตรและอุปโภค บริโภค  
(โครงการจากแผนชุมชน) หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่   105  

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 4.4

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ 
งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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เทศบาลก าหนด

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2 โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น  เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน้ าเพื่อ ขุดลอกฝาย ขนาดกวา้งเฉล่ีย 306 เมตาร 2,800,000 ประชาชนมีน้ าเพื่อท าการ กองช่าง
หมู่ที่  2 (โครงการอันดับ 1 จากการ ท าการเกษตรและอุปโภค บริโภค ยาวเฉล่ีย 180 เมตร  ลึกเฉล่ียจากเดิม เกษตรและอุปโภค บริโภค
ประชุมประชาคมทอ้งถิ่น)  2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด
3 โครงการขุดลอกฝายหลวง เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน้ าเพื่อ ขุดลอกฝายหลวงด้านทศิเหนือ ยาว  108 1,188,000 ประชาชนมีน้ าเพื่อท าการ กองช่าง

หมู่ที่  1 (โครงการล าดับที่ 1 จาก ท าการเกษตรและอุปโภค บริโภค เมตร  ด้านทศิใต้ยาว  130  เมตร  ด้าน เกษตรและอุปโภค บริโภค
การประชาคมทอ้งถิ่น) ทศิตะวนัออกยาว  122  เมตร   ด้าน

ทศิตะวนัตกยาว  135 เมตร    ลึกเฉล่ีย
2  เมตร 

4 ขุดลอกฝายน้อย หมู่ที่  1 เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน้ าเพื่อ ขุดลอกฝาย ขนาดกวา้ง 35 เมตร  ยาว 414,000 ประชาชนมีน้ าเพื่อท าการ กองช่าง

 (โครงการจากแผนชุมชน) ท าการเกษตรและอุปโภค บริโภค 168  เมตร  ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร เกษตรและอุปโภค บริโภค
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

5 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมีน้ าเพื่อ ก่อสร้างรางส่งน้ าคสล. ยาว 1,400 เมตร 3,950,000 ประชาชนมีน้ าเพื่อท าการ กองช่าง
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ท าการเกษตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า เกษตรตลอดปี
(โครงการจากการประชาคมทอ้งถิ่น) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

6  โครงการขุดลอกและล้างร่องระบาย เพื่อใหคู้ คลอง ร่องน้ า ทอ่ระบายน้ า จ้างแรงงานราษฎร ในทอ้งถิ่น /จ้างเหมา 50,000 50,000 50,000 1. ทอ่ระบายน้ า คู คลอง กอง
น้ า ทอ่ระบายน้ า และถนนสาธารณะ สามารถระบายน้ าได้สะดวกเกิดความผู้ประกอบการเพื่อขุดลอกและล้างทอ่ ระบายน้ าได้สะดวก สาธารณสุข
(โครงการจากแผนชุมชน) สะอาดในทอ้งถิ่น ระบายน้ าในเขตเทศบาล 2. เกิดความสะอาด เปน็

ระเบยีบเรียบร้อยในทอ้งถิ่น
3. ปญัหามลพษิลดลง

     50,000      50,000 #######

#######  1,010,000 #######รวมยุทศาสตร์ที ่ 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 4.5

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

ที่

รบัผิดชอบ
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5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการเมืองทอ้งถ่ินใหโ้ปรง่ใส สุจรติ ตรวจสอบได้

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร 1. เพื่อใหเ้ทศบาลมีระบบบริหารงานด าเนินการเลือกต้ังผู้บริหารเทศบาล 20,000 20,000 20,000 1. การบริหารงานเทศบาล ส านักปลัด
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น และ เปน็ไปด้วยความถูกต้องตามระเบยีบและสมาชิกสภาเทศบาล  และสนับสุนน ต าบลแวงใหญ่ มีประสิทธภิาพ เทศบาล
สนับสนุนการเลือกต้ังระดับชาติ ของทางราชการ การเลือกต้ังระดับชาติ 2. การเมืองทอ้งถิ่นมีความ

2. เพื่อการเมืองทอ้งถิ่นมีความ โปร่งใสและสุจริต
โปร่งใส และสุจริต

2 โครงการอบรมความรู้ด้านการ เพื่อส่งเสริมใหผู้้น าและกรรมการ จัดการอบรมผู้น าชุมชนและกรรมการ 35,000 ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ส านักปลัด
ปกครองระบอบประชาธปิไตย ชุมชนใหม้ีความรู้  ความเข้าใจใน ชุมชน ร่วมกับบคุลากรในทอ้งถิ่น จ านวน บคุลากรในทอ้งถิ่น มีความรู้ เทศบาล
และกฎหมายทอ้งถิ่น ระบอบประชาธปิไตยและทราบ 1  คร้ัง เกี่ยวกับระบอบประชาธปิไตย

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ในการ  
ชุมชนเทศบาล ด าเนินงานของชุมชน

3 โครงการจัดเวทรัีบฟงัความคิดเหน็  เพื่อลดปญัหาความเดือดร้อน ด าเนินการจัดเวทรัีบฟงัความคิดเหน็ 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ส านักปลัด
ของประชาชน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ของประชาชน    กรณีมีโครงการที่จะ จากการด าเนินโครงการของ เทศบาล

จากการด าเนินโครงการของเทศบาลด าเนินการที่มีผลกระทบต่อความเดือดร้อน เทศบาล
 ของประชาชน              

4 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าว เพื่อใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาล อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด 30,000 30,000 30,000 การจัดซ้ือจัดจ้างของ กองคลัง
สารจัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอแวงใหญ่ เปน็ไปตามระเบยีบกฎหมายและ จ้างอ าเภอแวงใหญ่  เพื่อจัดซ้ือวสัดุ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
(โครงการเงินอุดหนุน) มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ครุภณัฑ์ประจ าศูนย์และเพื่อปรับปรุง ในเขตอ าเภอแวงใหญ่

 ศูนย์ฯ เปน็ไปตามระเบยีบของ
ทางราชการฯ  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

5.  ยทุธศาสตร์ :   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5 โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์1. เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธใ์นชุมชน 80,000 1. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูล ส านักปลัด
ในชุมชน ข่าวสารของทางราชการ  ใหแ้ก่ ส าหรับใช้ในการ  ปดิประกาศ ข่าวสารของทางราชการ เทศบาล

ประชาชน ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของ แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อใหก้ารบริหารราชการเกิด ทางราชการ จ านวน 7 ปา้ย 2.การปฏบิติัราชการเกิดความ
ประสิทธภิาพและเกิดความโปร่งใส โปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการท างาน

      170,000         55,000            55,000

5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบคุลากร ใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น1.เพื่อเปน็ขวญัและก าลังใจแก่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ 710,000 พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง กองคลัง
เปน็กรณีพเิศษ(โบนัส)แก่พนักงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ มีขวญัและก าลังใจในการ
เทศบาลและพนักงานจ้าง 2.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานเทศบาล ปฏบิติังาน

2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จัดอบรมใหค้วามรู้  จัดท าวสัิยทศัน์ของ 300,000 300,000 300,000 การปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ ส านักปลัด
และทศันศึกษาดูงานของบคุลากร บริหารงาน การปฏบิติังาน ส่วนราชการตลอดจบหลักสูตรเพื่อการ มากขึ้น เทศบาล
และประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท า 2.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายน าความรู้ ปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธภิาพ   และ
วสัิยทศัน์ของส่วนราชการ ที่ได้จากการทศันศึกษาดูงานมา ทศันศึกษาดูงาน

ปรับใช้กับการบริหารงานและการ
ปฏบิติังานของตนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
3. เพื่อใหม้ีการปรับปรุงวสัิยทศัน์
พนัธกิจของส่วนราชการโดยมี
จุดมุ่งหมายในการปฏบิติังานใหม้ี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.1

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัที่ 
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3 โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม 1.  เพื่อปลูกจิตส านึกใหบ้คุลากรของจัดโครงการ/กิจกรรมเข้าค่ายพทุธรรม 20,000 20,000 20,000 1. บคุลากรของเทศบาลมี ส านักปลัด
คุณธรรมบคุลากรของเทศบาล เทศบาลมีจริยธรรม คุณธรรม แก่บคุลากรของเทศบาล  โดยใหม้ีการ คุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น เทศบาล

2. เพื่อใหบ้คุลากรเทศบาลปฏบิติังานจัดกลุ่มเข้าค่ายรุ่นละ 10 คน ๆ จ านวน 2. การปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ
ได้อย่างมีความซ่ือสัตย์และจริงใจใน 6  รุ่น และเกิดประสิทธผิลอย่าง
การใหบ้ริการประชาชน ยั่งยืน

4 โครงการฝึกอบรมหรือจัดส่ง 1.เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลและ จัดอบรมบคุลากรเทศบาล และส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 1.พนกังานเทศบาลและลูกจ้าง ส านักปลัด
บคุลากรเข้ารับการอบรมการใช้ ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ใหเ้ข้ารับการอบรมการใช้เคร่ืองมือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทศบาล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยี เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และเทคโนโลยี เคร่ืองใช้ที่ทนัสมัยกรณีหน่วยงานอื่นจัด การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ที่ทนัสมัย ที่ทนัสมัย และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

2.เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความ  2.การปฏบิติังานรวดเร็วและ
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ  มีประสิทธภิาพมากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นมีความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อแก่ 336,000 336,000 336,000 เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น น าความรู้ ส านักปลัด
ทนุการศึกษาต่อ แก่เจ้าหน้าที่ ความสามารถและน ามาใช้ปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นตามสิทธิ มาใช้ในการพฒันางานของ เทศบาล
ทอ้งถิ่น ได้อย่างมีประสิทธภิาพ   ตนเอง ใหเ้กิดประสิทธภิาพ

6 โครงการจ่ายค่าตอบแทน 1. เพื่อเปน็ขวญัก าลังใจในการ จ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการ 30,000 30,000 30,000 1. คณะกรรมการ อนกุรรมการ ส านักปลัด
คณะกรรมการ  อนุกรรมการฯ ปฏบิติังาน คณะอนุกรรมการ ตามระเบยีบฯ แต่งต้ังมีขวญั ก าลังใจ เทศบาล
ที่ได้รับแต่งต้ังตามระเบยีบ   และ 2. เพื่อใหก้ารท างานมีความรวดเร็ว ในการปฏบิบติังาน    
ท าประโยชน์ใหแ้ก่องค์กรปกครอง และเกิดประสิทธภิาพ 2. เกิดประสิทธภิาพในการ
ส่วนทอ้งถิ่น ท างาน

7 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ จัดท าระบบฐานข้อมูลบคุลากรของเทศบาล 15,000 15,000 15,000 1. ระบบฐานข้อมูลของบคุลากร ส านักปลัด
บคุลากรเทศบาล บคุลากรใหเ้ปน็ปจัจุบนัและทนัสมัย ในระบบคอมพวิเตอร์อย่างมีประสิทธภิาพ ของเทศบาลถูกต้องเปน็ระบบ เทศบาล

2. เพื่อใหก้ารสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึงทั้งระบบมีครือข่ายหรือ รวดเร็วและเปน็ปจัจุบนั
และเกิดประสิทธภิาพ ไม่มีเครือข่าย 2. เกิดประสิทธภิาพในการ

ท างาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
8 โครงการอบรมใหค้วามรู้พื้นฐาน 1. เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ จัดอบรมใหค้วามรู้และทกัษะภาษา 60,000 60,000 60,000 บคุลากรของเทศบาลสามารถ ส านักปลัด

ด้านภาษาอังกฤษด้านบริการของ การพดูภาษาอังกฤษ อังกฤษใหแ้ก่บคุลากรของเทศบาล พดู อ่าน เขียน และส่ือสาร เทศบาล
บคุลากรของเทศบาล 2.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการ ภาษาอังกฤษและใหบ้ริการ

บริการแก่ประชาชน ประชาชนได้
3. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

    1,501,000       791,000          791,000

5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบรหิารจัดการ การเงนิ การคลังและงบประมาณ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความรวดเร็ว ซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ  ที่ช ารุด ตาม 120,000 100,000 100,000 1.มีครุภณัฑ์ที่เพยีงพอในการ ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ และเกิดประสิทธภิาพ ความจ าเปน็และเหมาะสม ใช้งาน เทศบาล

  2.การปฏบิติังานรวดเร็วและ  
มีประสิทธภิาพมากขึ้น

2 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความรวดเร็ว 1. จัดซ้ือพดัลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 40,000 1.มีครุภณัฑ์ที่เพยีงพอในการ ส านักปลัด
ส านักงาน และเกิดประสิทธภิาพ จ านวน 2 ตัว ใช้งาน เทศบาล

2. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จ านวน  12 ตัว 2.การปฏบิติังานรวดเร็วและ ส านักปลัด(4)
และครุภณัฑ์ส านักงานอื่น ตามความ มีประสิทธภิาพมากขึ้น กองคลัง (2)
จ าเปน็และเหมาะสม กองสาธารณสุขฯ(6)

3. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น จ านวน กองสาธารณสุขฯ
1 หลัง
4. จัดหาพระพทุธรูปขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
จ านวน 1 องค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในการเก็บวคัซีนและการท า 1.จัดซ้ือตู้เย็นขนาด  5 คิวบกิฟตุ 6,500 1.มีครุภณัฑ์ที่เพยีงพอในการ กองสาธารณสุขฯ

งานครัว งานเกิดประสิทธภิาพ จ านวน 1 ตู้ ใช้งาน
2.จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 20,000 2.การปฏบิติังานรวดเร็วและ ส านักปลัด
เพื่อใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ มีประสิทธภิาพมากขึ้น เทศบาล

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 1. เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการ (1) จัดซ้ือรถตู้ขนาดไม่น้อยกวา่ 15 ที่นั่ง 1,500,000 การปฏบิติังานรวดเร็วและ ส านักปลัด
ยานพาหนะและขนส่ง ปฏบิติังาน จ านวน  1  คัน มีประสิทธภิาพมากขึ้น เทศบาล

2. เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพในการ (2) จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาดปริมาตร 39,000 กอง
ท างาน กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 100  ซีซี สาธารณสุขฯ

(3) จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล)  ขับเคล่ือน 598,000 กองช่าง
2 ล้อ  แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ   มี
น าหนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่  1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่  2,400 ซีซี

5 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความรวดเร็ว (1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 96,000 การปฏบิติังานรวดเร็วและ ส านักปลัด(2)
คอมพวิเตอร์ และเกิดประสิทธภิาพ จ านวน 3  เคร่ือง  มีประสิทธภิาพมากขึ้น กองคลัง(1)

(2) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค 27,000 กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง
(2) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 26,000 (สป.1,คลัง1)
จ านวน 2 เคร่ือง
(3) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 10,000 ส านักปลัด(3)
เคร่ือง

6 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น  ๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความรวดเร็ว 1.จัดซ้ือเคร่ืองชั่งดิจิตอลแบบต้ังพื้น ชั่งได้ 20,000 การปฏบิติังานรวดเร็วและ กองสาธารณสุขฯ

และเกิดประสิทธภิาพ ไม่น้อยกวา่ 300 กิโลกรัม ความละเอียด มีประสิทธภิาพมากขึ้น
ไม่น้อยกวา่ 20 กรัม จ านวน 2 เคร่ือง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบัเปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
7 โครงการจัดซ้ือเต็นท์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ เต็นทโ์ครงเหล็ก หลังคาผ้าใบ   ทรงจั่ว 140,000 1.การด าเนนิกจิการของเทศบาล ส านักปลัด

ด าเนินกิจการเทศบาลและใหบ้ริการ ขนาด กวา้ง 5 เมตร  ยาว 10 เมตร และการใหบ้ริการประชาชนมี เทศบาล
ประชาชน จ านวน 5  หลัง ประสิทธภิาพ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ 2.เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้

8 โครงการจัดงานวนัเทศบาล 1. เพื่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคี จัดกิจกรรมวนัเทศบาล    ได้แก่ 30,000 30,000 30,000 1. บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัด
ลดปญัหาขัดแย้งภายในองค์กร ท าบญุตักบาตร  จัดนิทรรศการผลงาน มีความรัก ความสามัคคี เทศบาล
2. เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักบทบาท แต่ละกอง  แข่งขันกีฬาระหวา่ง 2. เทศบาลเปน็องค์กรที่
และความส าคัญของทอ้งถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนใหค้วามส าคัญ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในการแก้ไขปญัหา
9 โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูล เพื่อส ารวจ/ปรับปรุงข้อมูล แหล่งที่มา1. ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลที่เปน็ 200,000 1. ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ของรายได้และน ามาปรับปรุงพฒันา ปจัจุบนัเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร การ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้
การจัดเก็บรายได้ ร้ือถอน การประกอบการค้า การซ้ือขาย ทอ้งถิ่น

ที่ดิน การแบง่แยก การโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน 2. เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง
ปา้ยโฆษณา ปา้ยบริษทั ร้านค้า บา้นเช่า เพิ่มขึ้น
เกสทเ์ฮ้าส์ ฯลฯ 
2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
3. ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินตามระบบ
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง
4. ประชาชนได้รับความพงึพอใจในการขอ
ใช้ข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

      535,500     2,467,000          130,000

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.3



133

5.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหท้นัสมัย เพ่ือการบรหิารงานและการบรกิารประชาชน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการพฒันาและปรับปรุง  เพื่อใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารของ พฒันาปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซด์   ของ 2,400 2,400 2,400 เวบ็ไซด์ของเทศบาลต าบล ส านักปลัด
เวบ็ไซต์เทศบาล เทศบาลแก่ประชาชน และหน่วยงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ใหเ้ปน็ปจัจุบนั แวงใหญ่   มีข้อมูลที่เปน็ เทศบาล

อื่น ที่เปน็ปจัจุบนัและทนัสมัย และมีข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เปน็ ปจัจุบนัและครบถ้วน
ประโยชน์ต่อประชาชน

2 โครงการจ้างบริษทัจัดท าและดูแล 1. เพื่อใหม้ีผู้ชี่ยวชาญมาด าเนินการ  1.จัดจ้างบริษทัหรือผู้เชี่ยวชาญจัดท าและ 2,000,000 1. เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่ถูกต้อง กองคลัง
ระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีน จัดท าระบบแผนที่ภาษใีหก้ับเทศบาลดูแลรับผิดชอบในการจัดท าโปรแกรม ครบถ้วน สามารถจัดเก็บ
ทรัพย์สิน 2. เพื่อใหม้ีผู้เชียวชาญมาใหค้ าแนะ ระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน รายได้ภาษไีด้ครบถ้วน

น าแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดเก็บ 2.จัดท าแผนที่แม่บทเทศบาลต าบล 2. ท าใหม้ีข้อมูลเกี่ยวกับการ
รายได้ของเทศบาล แวงใหญ่จ านวนพื้นที่ 26.70 ตาราง จัดเก็บรายได้ของเทศบาล
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ กิโลเมตร โดยแบง่พื้นที่เขตปกครอง ถูกต้องครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั
บคุลากรใหส้ามารถดูแลรักษาอุปกรณ์เปน็เขต (ZONE) และเขตย่อย (BLOCK) โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
คอมพวิเตอร์ในระบบงานของตนได้ 3.จัดท าแบบ ผท.1 ผท.2 ผท.3 ผท.4 ในการวางแผนและก าหนด
อย่างถูกต้องเหมาะสม ผท.5 ผท.6 (การจ าหน่ายรายการ) นโยบายด้านงบประมาณใน
4. ใหค้วามรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผท.13 (กองช่าง กองคลัง) บญัชีแสดง อนาคตต่อไป
และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง รายการการปรับปรุง ผท.17 บญัชีคุม

แปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษ ีแบบ
การปรับข้อมูลเพื่อมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและแบบ กค.1 กค.2

3 โครงการจัดต้ังศูนย์อินเตอร์เต็ต 1. เพื่อใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ด้านเทค 1. จัดจ้างหา้งร้าน/บริษทั ในการติดต้ัง 230,000 1. ท าใหม้ีระบบอินเตอร์เน็ต ส านักปลัด
ชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) โนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อินเตอร์ชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) ความเร็วสูงที่มีประสิทธภิาพ เทศบาล

ของเด็ก เยาวชน และชุมชน ตามพื้นที่เปา้หมาย และความเร็วในการรับ-ส่ง
2. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน ข้อมูลของคนในชุมชน
ทั่วไป สามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ด้วย 2. ท าใหเ้ทศบาลต าบลแวงใหญ่
ตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการจัดต้ังอินเตอร์เน็ตชุมชน

เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ วัตถุประสงค์
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2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึง ที่ทนัสมัยและเปน็ประโยชน์
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความ ด้านการศึกษาค้นควา้ของคน
รู้ที่หลากหลายรูปแบบอย่างทั่วถึง ในชุมชน
ซ่ึงเปน็การสร้างสังคมแหง่การเรียน 3. สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
รู้ตลอดชีวติแก่ประชาชน พฒันาและการเรียนรู้ใหก้ับ
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา ชุมชน ด้วยการสืบค้นข้อมูล
แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ใหม่ ๆ ก่อใหเ้กิดความรู้ ทนั
ทั่วไป ต่อเหตุการณ์โลก

    2,232,400          2,400             2,400

5.5 แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสรมิประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทกุขั้นตอน

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น 1. เพื่อใหไ้ด้รับทราบปญัหาความ -  จัดประชุมประชาคมทอ้งถิ่น   เพื่อ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีแผนพฒันาสามปี ส านักปลัด

จัดท าแผนพฒันาสามป ี เดือดร้อนของประชาชนที่แทจ้ริง ทบทวนแผนพฒันาสามป ี     แผนพฒันาการศึกษาและแผน เทศบาล

2.  เพื่อน าปญัหาความเดือดร้อน ชุมชน   เปน็แนวทางในการ

พฒันาทอ้งถิ่น

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ 1. เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูล -  จัดประชุมประชาคมทอ้งถิ่น   เพื่อ 30,000 30,000 30,000 1. ชุมชนรู้จักแนวทางการ ส านักปลัด

จัดท าแผนชุมชน รวมทั้งปญัหาความต้องการและ ทบทวนการจัดท าแผนชุมชน    ท าแผนชุมชนและเหน็ความ เทศบาล

แนวทางการพฒันาของแต่ละชุมชน ส าคัญของแผนชุมชน

ในเขตเทศบาล 2. ประชาชนตระหนักในการ

2. เพื่อใหชุ้มชนมีเอกสารรวบรวม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา

โครงการของแต่ละชุมชนที่ก าหนด ของชุมชน

มาจากปญัหาความต้องการที่จัด 3.ประชาชนเข้าใจบทบาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.4

ที่ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์
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หมวดหมู่การพฒันาในแต่ละด้าน หน้าที่ของตนในการที่จะแก้

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

ภายในชุมชนของตนเอง ไขปญัหาของชุมชน

3. เพื่อชุมชนจะได้ใช้แผนชุมชนเปน็ 4. แผนชุมชนสอดคล้องและ

เคร่ืองมือในการพฒันาและติดตาม เชื่อมโยงกับแผนของเทศบาล

โครงการต่าง ๆ  ทั้งในและส่วนที่

ชุมชนด าเนินการเองและที่ต้องขอ

รับการสนับสนุนงบประมาณ

3 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ 1. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาด้านการ จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนการศึกษา 20,000 20,000 20,000 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

จัดท าแผนพฒันาการศึกษา ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ แสดงความคิดเหน็และร่วมกัน เทศบาล

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แก้ไขปญัหาในด้านการศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีส่วน 2.ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ร่วมเสนอปญัหาและความต้องการ การท างานของเทศบาลต าบล

ของประชาชน ตลอดจนก าหนดแนว แวงใหญ่ได้

ทางในการพฒันาทอ้งถิ่นของตนเอง

ผ่านกระบวนการประชาคม

3. เพื่อจะได้น าแผนงาน/โครงการ

มาวเิคราะหแ์ละบรรจุในแผนพฒันา

การศึกษา

4 โครงการประเมินความพงึพอใจ 1. เพื่อส ารวจความคิดเหน็  ของ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจในการ 15,000 15,000 15,000 เทศบาลสามารถน าผลการ ส านักปลัด

ในการใหบ้ริการประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล    และ บริการประชาชนด้านต่าง ๆ  เช่น ประเมิน มาปรับปรุงการให้ เทศบาล

ผู้ที่เกี่ยวข้องวา่มีความพงึพอใจ การจัดเก็บภาษ ี งานทะเบยีนราษฎร บริการและประชาชน

ต่อการบริการของเทศบาลมากน้อย การจ่ายเบี้ยยังชีพ  การจัดงานประเพณี มีความพงึพอใจในการให้

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
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เพยีงใด การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  งานบริการ บริการของเทศบาลเพิ่ม
2.เพื่อน าผลการประเมินมาวเิคราะห์ ด้านสาธารณสุข มากขึ้น

และปรับปรุงการด าเนนิงานของเทศบาล

      115,000       115,000          115,000

5.6 แนวทางการพัฒนา  :  การใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้วยความรวดเรว็ โปรง่ใส เปน็ธรรมตามหลักธรรมาภบิาล

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ 1. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ จัดหาครุภณัฑ์ส าหรับการถ่ายทอดการรับฟงั150,000 1.การบริหารกิจการเทศบาล ส านักปลัด
การถ่ายทอดการรับฟงัการประชุม การบริหารกิจการเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล   ประกอบด้วย เกิดความโปร่งใส เทศบาล
สภาเทศบาล 2. เพื่อเปน็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจอรับภาพ เคร่ืองฉายภาพ ชุดเคร่ืองเสียง 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ของประชาชนตามหลักการบริหาร พร้อมอุปกรณ์ ตรวจสอบการท างานของ
กิจการบา้นเมืองที่ดี เทศบาล ตามหลักเกณฑ์การ

บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
2 โครงการเทศบาลเคล่ีอนที่ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ด าเนินกิจกรรม    ตามโครงการเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

ใหบ้ริการภาครัฐแก่ประชาชน เคล่ือนที่  เช่น  การบริการตรวจสุขภาพ และทั่วถึงในการรับบริการ
2. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ เบื้องต้นใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป บริการรับช าระ จากเทศบาล
จากภาครัฐอย่างทั่วถึง ภาษฯี  บริการตัดแต่งผม

      210,000         60,000            60,000

5.7 แนวทางการพัฒนา  :  การปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน เพ่ือรองรบัการบรกิารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 1. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ า ปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในบริเวณ 350,000 1. ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่มขัง กองช่าง

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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บริเวณอาคารส านักงาน(หลังใหม)่ บริเวณส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล      รายละเอียดตาม 2. ประชาชนได้รับความสะดวก
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ แบบแปลนเทศบาลก าหนด ในการมาติดต่อราชการ
ประชาชนในการมาติดต่อราชการ

2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2 โครงการก่อสร้างก าแพงรอบ 1. เพื่อใหส้ถานที่ราชการมีความ 1. ก่อสร้างก าแพง    ด้านทศิเหนือของ 530,000 สถานที่ราชการมีร้ัวล้อมรอบ ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย แบง่เปน็ อาคาร  (แนวก าแพงด้านหลัง- ทางเข้า มีความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย เทศบาล
พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ สัดส่วนที่ชัดเจน ส านักงาน   ระยะทาง   87  เมตร และรักษาความปลอดภยั
บริเวณอาคารส านักงาน 2. เพื่อรักษาความปลอดภยัแก่ ด้านทศิใต้    (ตามแนวถนนทางออก) แก่ทรัพย์สินของทางราชการ

ทรัพย์สินของทางราชการ ระยะทาง  55  เมตร  ด้านทศิตะวนัตก ได้
ของอาคาร   (แนวก าแพงด้านหน้า)  
ระยะทาง  9  เมตร  
2. ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบริเวณส านักงาน
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

3 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1. เพื่อเพิ่มคุณภาพการท างาน ด าเนินกิจกรรม 5ส. ดังนี้ 20,000 20,000 20,000 1. การท างานมีคุณภาพ ส านักปลัด
2. เพื่อใหก้ารท างานมีความรวดเร็ว (1) ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. 2. เกิดความรวดเร็วในการ เทศบาล
ปลอดภยั (2) ใหค้วามรู้และฝึกอบรมศึกษาดูงาน ท างาน 
3. เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมดีขึ้น (3) แต่งต้ังคณะกรรมการ 5ส. เพื่อ 3. สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ด าเนินงาน 
(4) ประเมินผลและใหร้างวลั

4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อใหอ้ านวยความสะดวกแก่ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพสัดุด้านหลัง 507,000 ผู้มาติดต่อราชการกองช่าง กองช่าง
เก็บพสัดุ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกองช่างขนาดกวา้ง  9.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร ได้รับความความสะดวกและ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เกิดความพงึพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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        20,000     1,407,000            20,000

    4,783,900     4,897,400       1,173,400

  49,115,500   66,297,400      87,205,400

202,618,300    

รวมทัง้สิ้น

รวมแนวทางการพัฒนาที ่ 5.7

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 5



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
 

 (ส่วนท่ี 6) - การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ

138  
ส่วนที่  6 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ถือว่ามีความส าคัญในการพัฒนาเทศบาล
เพ่ือให้ทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อ ๆ  ไป   และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น  และนอกจากนี้การ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  อยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ประชาชน
ได้รับประโยชน์อันเป็นผลการมาจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  เพิ่มมากข้ึน 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ได้แต่งตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  หรือเรียกว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งมีประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน
คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประชาคม  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายนี้  จะท าให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย   
  1.  ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองหรือผู้แทน      ประธานกรรมการ 
  2.  ท้องถิ่นอ าเภอแวงใหญ่หรือผู้แทน                        กรรมการ 
  3.  นายเลิง  สุโข     สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  4.  นายอนันต์  โคสาดี   สมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
  5.  นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  6.  นายประธาน  เทนอิสระ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
  7.  นายทรงศักดิ์  ค านาง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
  8.  นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่      กรรมการ 
  9.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้รักษาการแทน                           กรรมการ 
  10. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป               กรรมการ 
  11. นายหลวง  ดวงวิญญาณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ 4                กรรมการ 
  12. นายเสน่ห์  โทอ้ึน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ 5       กรรมการ 
  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

6.2 วิธกีารติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิ

   เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน 3  
แบบ  และใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน  2  แบบ   คือ  

  -  แบบท่ี  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา 3  ปี 
(2) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

-  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยมีประเด็นในการประเมิน   3  ส่วน   
คือ   

(1)   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม         
(2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์และ   
(3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

-  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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-แบบที่  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

-  แบบท่ี  3/4  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้ในการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 

 

6.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

- แบบ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะติดตามผลการ
ด าเนินงาน รายไตรมาส3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

- แบบ 3/1  แบบประเมินผลจะด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  จะประเมินความพึงพอใจ  
และการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
โดยก าหนดรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

- แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในภาพรวม   โดยก าหนดจัดเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

- แบบ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดจัดเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  - แบบ 3/4   แบบติดตามโครงการ/กิจกรรม  อย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  

- ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  จะประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรข์อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแตส่ิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ ไตรมาสที ่ 1 
         

ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป         

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลแวงใหญ่      

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่         

     (1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)                            (2)    ไตรมาสที ่ 2  (มกราคม  - มีนาคม)   

     (3)   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)                          (4)    ไตรมาสที ่ 4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)  
         

ส่วนที ่ 2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี       
         

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี      

  ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 รวม 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม                 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2557 

  จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ที่เสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ที่ยังไม่ได้ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพ่ิมเติม ทั้งหมด 

    ด าเนินการ ด าเนินการ       

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

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

รวม                         
 
 
 

4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   

  ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 รวม 
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

รวม                 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ  2556    

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

              

              

              

              

              

              

รวม             
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ส่วนที่  4  ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
7.   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2557   

  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
โครงการ ด าเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ 

  แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป 
            
            
            
      
            
            
            
            

รวม           
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

    

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น   ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 

1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ    

    

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป    

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลแวงใหญ่    

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ...........................................    

    

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2557    

    

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

    

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ  

  จ านวนโครงการที่ จ านวนโครงการ  

  ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ  

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ      

2) การแก้ไขปัญหาความยากจน      

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่      

4) การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน      

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

6) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน    

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
        

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม       

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม       

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ       

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม       

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด       

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น       

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม       

ภาพรวม       
 
5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์     

ยุทธศาสตร์ที่…………………………………………..   

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง     

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

ภาพรวม   
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :   แบบที ่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป        

1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง      

2. อายุ (1)  ต่ ากว่า  20   ปี (2)  20 - 30 ปี  (3)  31 - 40  ปี   

 (4)  41 - 50  ปี (5)  51 - 60 ปี (6)  มากกว่า  60  ปี  

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 
(2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

(3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อ่ืน  ๆ   

4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ 
(2)  เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

(3)  ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว 

 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร   

 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................   

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ    

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง  :   แบบที ่ 3/3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ      
ส่วนยุทธศาสตร์....................................................................................................................... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป      
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง    
2. อายุ (1)  ต่ ากว่า  20   ปี (2)  20 - 30 ปี  (3)  31 - 40  ปี 
 (4)  41 - 50  ปี (5)  51 - 60 ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 
(2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อ่ืน  ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการ 
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด    

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ   

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   


