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สวนท่ี  1 
บทนํา 

  ปจจุบันการวางแผนถือวามีความสําคัญอยางย่ิงตอการบริหารงาน  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เน่ืองจากการวางแผนเปนการคาดการณในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผาน
กระบวนการคิดกอนทําเปนการมองเหตุการณตางๆ ในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน  เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี    ปญหาความตองการของประชาชน   เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนา  ทั้งน้ี  เพราะการวางแผนเปนงานที่ตองทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  เพื่อเปนหลักประกัน
การดําเนินงานเปนไปดวยความมั่นคงและรอบคอบลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในอนาคต      เพราะการ
วางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรที่ชัดเจน  และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบของ
องคกรไดมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากย่ิงข้ึนเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน   
ซึ่งไมมีการใดที่ประสบความสําเร็จได    โดยปราศจากการวางแผน   ดังน้ัน   การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับ
แรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี   ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปในอนาคต
ขางหนาซึ่งอาจเปนชวงสั้น  ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว  และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรของ
องคกร   โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค  นโยบาย    และเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน  ซึ่งจะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
  การที่ทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด   จําเปนตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ   ดังน้ัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว   2   
ประเภท    คือ 

  1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร            
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
  2. แผนพัฒนาสามป  ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกปซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการ          
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคปกครองสวนทองถ่ินดวยหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา      อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป   ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปาประจําทุกป 

ดังน้ันการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทั้งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป     โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
แวงใหญจะใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ทั้งน้ี เพราะแผนพัฒนาสามป
จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละปดังน้ันจึงสามารถบรรจุ  โครงการที่ตองการ
ดําเนินการลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดงายโดยนําขอมูลมาจากแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหการจัดทํา
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งบประมาณรายจายประจําปเปนไปดวยความรอบคอบ  และเปนไปตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบติั โดยมีหลักคิดที่วาภายใต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง  ๆ    จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา
หน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผล
ตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศน 
 นอกจากน้ัน    แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป     
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา งบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป เปนหลักในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   
เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชน   ดังน้ันแผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะกวาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

(1) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(2) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
(3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
(4) เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

หลักการสําคัญที่ถือวาเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินก็คือการกําหนดวัตถุประสงค 
หรือจุดมุงหมายในการพัฒนา   และการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงค   
หรือจุดมุงหมายที่กําหนดไว   ทั้งน้ีเพราะหากไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนแลว  การบริหารงานของเทศบาลก็จะ
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดข้ึนก็กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเปนเรื่อง ๆ ไป ซึ่งนอกจากจะตองแกไขปญหาอยางซ้ําซอนและไมมีที่สิ้นสุดแลว  ยังอาจมีผลกระทบ
ในการกอใหเกิดความรุนแรงของปญหาเพิ่มข้ึนอีกดวย  ดังน้ัน จึงควรกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป  
ไวดังน้ี 

1. เพื่อเปนการตระเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง     และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาระยะปานกลาง 
และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

3. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ัน  ๆ    วามีแนวทางและจุดมุงหมาย 
อยางไร ทั้งน้ีใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนา
เทศบาล 
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4. เพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองไดรับรูและเปดโอกาสใหประชาชน 

แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพื่อใหแผนพัฒนาสามป   มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่
10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  และแผนพัฒนาอําเภอแวงใหญ และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  จึงกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 7  ข้ันตอน 
ดังตอไปน้ี 

  ขั้นตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดทําแผน 
  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหาร  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตลอดจนเพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป  พ.ศ.2554-2556  ผาน
ปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติโครงการดังกลาว  ในข้ันตอนน้ีจะเปนการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน   

  ขั้นตอนท่ี  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  1. ในข้ันตอนน้ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้ง ขอมูลที่เกี่ยวของปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของ  ผูบริหาร ทองถ่ิน เพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครัง้แรก
ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาและ  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช
เปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปตอไป 
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เมื่อครบรอบหน่ึงป)ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมี
ความเหมาะสมหรือไมซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกําหนดโครงการ/
กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 
  3.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมากดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะตองมีการ
ดําเนินการดังน้ี 
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   (1) พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
เชน  ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสินคาหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาด” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธกับ“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว” ซึ่งไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ วัฒนธรรม”   โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง   สถานที่  ประวัติศาสตร  
ปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตร
กันแตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมา
ขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตองกําหนดหวงระยะเวลาการดําเนินงานที่สอด
รับกัน 
   (2)   มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากน้ียังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป
ในชวงถัดไปดวย  เน่ืองจาก  ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตอง
ใชเวลาเน่ืองจากนานกวาสามป   ดังน้ัน    เทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ /   
กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย   ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได    

(3)   เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน  ในข้ันตอนของ 
การพิจารณากําหนดกิจกรรม เทศบาลจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง  ๆ  ดังตอไปน้ี 
    งบประมาณรายรับ  รายจายของเทศบาลตําบลแวงใหญ                 
    ทรัพยากรการบริหารอื่น  ๆ  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 

  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามีรวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ดําเนินการในเรื่องน้ัน  ๆ เมื่อพิจารณาดานตาง  ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยาง
นอยสามประเภท     คือ 
       - โครงการที่เทศบาลดําเนินการเอง  กลาวคือ   มีขีดความสามารถทั้งทางดาน
กําลังเงิน   กําลังคน  วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 
       - โครงการที่เทศบาลอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการจึง
มอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน โดยการต้ังงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ 
       - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารสวนกลาง  
สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน อันเน่ืองมาจาก เปนโครงการขนาดใหญ    หรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งน้ี รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกลาว) 
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  ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเกบ็รวบรวมขอมูล   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการสํารวจและเก็บ 
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งนอกจากจะตองรวบรวมขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ 
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการ
พัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายใน
องคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส        
และอุปสรรค)   ได 
  2.  การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังน้ี 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและ 

นําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว  ใหที่ประชุมตามขอ  1 รวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
        ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนตองกําหนดข้ึนใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตทั้งน้ีตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งลวนแลวแตมีความ

จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปน
เรงดวนมากนอยแตกตางกัน   ที่ประชุมตามขอ  1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการ
พัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกลาว   ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยู
ในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ   เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการ
พิจารณาแลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปน้ัน  อาจมีแนวทางที่
จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 
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           วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแตวิธีงาย  ๆ  คือ ประชุมตกลงกัน หรือ
อาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  หรืออาจใชวิธีอื่น  ๆ  
ซึ่งเทศบาลตําบลแวงใหญ   เลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว   ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหลาน้ันมาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกน้ันควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก   ดังน้ันเพื่อทบทวนและยืนยัน
การจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม    จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง 
  ขั้นตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

2. ในข้ันตอนน้ีที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ีดวย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
เทศบาลดําเนินการเองโครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
อื่นเปนผูดําเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง     ภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน และใน
ดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงไปในปตาง  ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
         ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

 ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

  ขั้นตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในดานเปาหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธงบประมาณ ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจาย  ประจําปไดตอไป 
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7 
ขั้นตอนท่ี 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมี
เคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังน้ี 
   สวนที่ 1   บทนํา 
   สวนที่ 2    สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาล 
   สวนที่ 3    สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
   สวนที่ 4    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
   สวนที่ 5    บัญชีโครงการพัฒนา  
   สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุง
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

  ขั้นตอนท่ี 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  
  2.ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ   ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน    เพื่อใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  ตลอดจนชวยให
เทศบาลสีชมพูสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน  ไดดังน้ี 

1. เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา  และแกไข 
ปญหาที่เกิดข้ึนในดานตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เปนเครื่องมือในการบริหารใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน             
  3.  การดําเนินการของหนวยงานภายในองคกรมีระบบและแบบแผน 
  4.  เปนการประสานงานแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  5.  สามารถตรวจสอบ   ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 
ขอมูลท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.1  ขอมูลทั่วไป 

2.1.1  ลักษณะท่ีต้ัง อาณาเขต  
เทศบาลตําบลแวงใหญต้ังอยูหลักกิโลเมตรที่   17   ของถนนสายชนบท  – กุดรู   หมูที่ 3  

ตําบลแวงใหญ    อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน   มีพื้นที่  26.70  ตารางกิโลเมตร   หางจากจังหวัด
ขอนแกน  72  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

2.1.2  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอ เขตพื้นที่ตําบลวังแสงและตําบลหวยแก    อําเภอชนบท 
 ทิศใต  ติดตอ เขตพื้นที่ตําบลคอนฉิม   อําเภอแวงใหญ   และตําบลหวัทุง   อําเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดตอ เขตพื้นที่ตําบลวังแสง     อําเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดตอ เขตพื้นที่ ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท และตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล 

  2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  นํ้าทวมไมถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมี

ลําหวยยางไหลผานจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางดานตะวันออกของชุมชนมีลําหวยหนองเอี่ยน
ไหลผาน พื้นที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปดานทิศใตของชุมชน  ซึ่งลําหวยทั้งสองสายน้ีเปนแนวสันแบง
เขตอําเภอชนบทกับอําเภอแวงใหญ  และเปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการเกษตร   นอกจากน้ีใน
บริเวณใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเปนสระนํ้าขนาดใหญใชสําหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน 

2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ  แบงเขตการปกครองออกเปน  7  หมูบาน/ชุมชน   ไดแก 

หมูที่  1   บานแวงใหญ 
หมูที่  2   บานดอนบาลไท 
หมูที่  3   บานหัวหนองแวง 
หมูที่  4   บานหนองกระรอก 
หมูที่  5   บานบะแค 
หมูที่  6   บานแวงพัฒนา 
หมูที่  7    บานเมืองทอง 

                   2.1.5  จํานวนประชากร (ณ  เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ.  2555)  ภายในเขตเทศบาลตําบล
แวงใหญ  มีประชากรทั้งหมด  5,156  คน  แยกเปนชาย  2,496  คน  หญิง 2,660  คน  จํานวนครัวเรือน 
1,507 ครัวเรือน  ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) หมูบานที่มีจํานวนประชากรมาก
ที่สุดคือ บานหัวหนองแวง  หมูที่  3  มีจํานวน 1,068  คน สวนหมูบานที่มีจํานวนประชากรนอยที่สุดคือ 
บานบะแค  หมูที่  5  มีจํานวน  554  คน  
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2.1.6   จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  (ณ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2555)  1,507   ครัวเรือน 

 

 

      ขอมูลประชากรยอนหลัง  3  ป   เทศบาลตําบลแวงใหญ 
 

2552 2553 
 

2554 
 

2555  
(ณ เดือน กุมภาพันธ 

2555) หมูที ่

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

1 381 435 816 376 440 816 380 441 821 379 440 819 

2 383 420 803 389 417 806 386 414 800 383 415 798 

3 512 545 1,057 504 543 1,047 513 552 1,065 513 555 1,068 

4 375 379 754 378 381 759 385 386 771 384 383 767 

5 270 290 560 269 291 560 265 289 554 265 289 554 

6 290 311 601 285 308 593 289 303 592 289 302 591 

7 295 281 576 285 279 564 287 278 565 283 276 559 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,506 2,661 5,167 2,486 2,659 5,145 2,505 2,663 5,168 2,496 2,660 5,156 

สถิติจํานวนครัวเรือนยอนหลัง  3  ป 
 

ขอมูลครัวเรือนตําบลแวงใหญ 
หมูท่ี หนวย 

2552 2553 2554 
2555 

(ณ เดือน ก.พ.)  

1 ครัวเรือน 206 205 212 213 

2 ครัวเรือน 193 194 199 199 

3 ครัวเรือน 393 395 408 412 

4 ครัวเรือน 164 164 165 167 

5 ครัวเรือน 152 144 147 147 

6 ครัวเรือน 148 148 153 154 

7 ครัวเรือน 208 208 213 215 

รวมท้ังสิ้น ครัวเรือน 1,464 1,458 1,497 1,507 
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2.1.7 ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวนโรงเรียน 

(โรง) 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
จํานวนครู (คน) 

จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 96 1 4 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 127 3 1 

ระดับประถม(รัฐบาล) 2 405 23 12 

ระดับประถม(เอกชน) 1 173 17 3 

ระดับมัธยม 1 882 35 3 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 

               
   -ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ลําดับ ชื่อประเพณี 
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่ 1-12) 

รายละเอียด (จุดเดน) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผาพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 12 , 1 แขงขันกีฬาพื้นบาน ทําบุญตักบาตร 

   วันขึ้นปใหม 

4 ประเพณีสงกรานต 4 รดนํ้าดําหัวขอพรผูสูงอายุ 

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแหเทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แขงขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห 

8 งานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถและ 5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 

 ศาลเจาพอปูตา    
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2.1.8 ดานสาธารณสุข  

- แพทยและเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 

จํานวนแพทย - คน 

จํานวนพยาบาล 2 คน 

จํานวนทันตแพทย 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จํานวนเภสัชกร 1 คน 

จํานวน อสม. 114 คน 

จํานวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
 

-   สถานพยาบาล 

จํานวนโรงพยาบาลรัฐ - แหง 

จํานวนโรงพยาบาลเอกชน - แหง 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหง 

จํานวนคลีนิคเอกชน 3 แหง 

จํานวนรานขายยา 1 แหง 
 

 - โรคระบาด 

ที่ ช่ือโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
  

 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)                                                                                                                     12                                  

 

(สวนที่  2) – ขอมูลพื้นฐาน 

 

2.1.9  ดานสังคมและการสงเคราะห 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผูปวยเอดส 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 จํานวน ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนที่ไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนที่ไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนที่ไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผูปวยเอดส 

666 
62 
4 

616 
54 
4 

692 
61 
6 

644 
61 
6 

744 
76 
6 

693 
76 
6 
 

  - ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือสํานักสงฆ  8 แหง 
  (2)  โบสถ   1 แหง 
  (3)  มัสยิด   - แหง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แหง  

  - ศาสนา  และผูนับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,198 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต  2 คน 
  (3)  นับถือศาสนาชิกซ  1 คน 
  (4)  นับถือศาสนาอื่นๆ  - คน 

  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แหง 
  (2)  สุสานคริสต   - แหง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แหง 
  (4)  สุสานอื่นๆ   - แหง 
 

2.1.10 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลป  2554 
    การจัดเก็บขอมูล  จปฐ ป 2554  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จํานวน 918 ครัวเรือน 7 

หมูบาน ผลการวิเคราะหพบวามีตัวช้ีวัด จปฐ. ที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 33 ตัวช้ีวัด และที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว จํานวน  8  ตัวช้ีวัด   ไมมีขอมูล  1  ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
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(สวนที่  2) – ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

   
จํานวน
สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน  

(จปฐ) 
จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 

หมวดที ่ 1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)                         

1.หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 35  คน - - 35 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 

2.แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 27  คน 2 7.4 25 92.6 100   7 1 14.3 6 85.7 

3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมต่ํากวา2,500 กรัม 41  คน - - 41 100.0 100  7 - - 7 100.0 
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
ตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 41  คน - - 41 100.0 100  7 - - 7 100.0 
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรก
ติดตอกัน 35  คน - - 35 100.0 95  7 - - 7 100.0 

6. เด็ก 0-5 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 189  คน - - 189 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
8. เด็ก 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 325 - - 325 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
9. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 905  คร. 1 0.1 904 99.9 95  7 - - 7 100.0 

10. ทุกคนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาถูกตองเหมาะสม 905  คร. - - 905 100.00 100  7 - - 7 
 

100.0 

11. คนอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 1,802  คน - - 1,802 100 50  7 - - 7 100.0 

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ3 
วัน วันละ 30  นาที 3,012 คน - - 3,012 100 .0 60  7 - - 7 

 
100.0 
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(สวนท่ี  2) – ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

   
จํานวน
สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 

13. ทุกคนที่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา มี
หลักประกันสุขภาพ (ไดรับบัตรทอง) 3,192 คน - - 3,192 100 98  7 - - 7 

 
100.0 

หมวดที ่ 2  มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม)                       

 

14. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร 

905 คร. - - 905 100 .0 100  7 - - 7 
100.0 

 

15. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดป 905  คร. - - 905 100.0 95  7 - - 7 100.0 

16. ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป 905  คร. - - 905 100.0 95  7 - - 7 100.0 

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอน สะอาด 
และ ถูกสุขลักษณะ 

905  คร. - - 905 100 95  7 - - 7 
 

100.0 
 

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 905  คร. - - 905 100 .0 100  7 - - 7 100.0 

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 905  คร. - - 905 100.0 100  7 - - 7 100.0 

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 905  คร. 1 0.1 904 99.9 100  7 1 14.3 6 85.7 

21. ครัวเรือนมีความอบอุน 905  คร. 1 0.1 904 99.9 100  7 1 14.3 6 85.7 
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(สวนที่  2) – ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

   
จํานวน
สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 

หมวดที ่ 3   ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษา) 

           
 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการเรียนรูจาก
การทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน 

83  คน - - 83 100 .0 80  7 - - 7 100.0 

23. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน 

106  คน - - 106 100 .0 80  7 - - 7 100 .0 

24. เด็กอายุ 6-15 ป รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 477  คน - - 477 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 

25. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา 

82  คน - - 82 100.0 95  7 - - 7 100 .0 

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และยังไมมีงานทํา 
ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

- - - - - 80 - - - - - - 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยและคิดเลข
อยางงายได 

2,043 คน 1 - 2,043 100 .0 100  7 1 14.3 6 85.70 

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอย
สัปดาห ละ 5 คร้ัง 

905  คร. - - 905 100.0 100  7 - - 7 100.0 
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(สวนที่  2) – ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 
 

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน
สํารวจ(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวดัความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 

หมวดที่  4  รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ 
และมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต                         

29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได 1,985 คน 168 8.5 1,817 91.5 95  7 5 71.4 2 28.6 

30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวาคนละ 23,000 บ/ป 905  คร. 10 1.1 895 98.9 70  7 - - 7 100 .0 

31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 905  คร. 102 11.3 803 88.7 80  7 1 14.3 6 85.7 

หมวดที่  5  ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝง
คานิยมไทยใหกับตนเอง เพื่อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น) 

            

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 3,201 คน 3 0.1 3,198 99.9 100  7 3 42.9 4 57.1 

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 3,201 คน 319 10.0 2,882 90.0 90  7 5 71.4 2 28.6 

34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและ
มารยาทไทย 

905  คร. 28 3.1 877 96.9 95  7 1 14.3 6 85.7 

35. คนอายุ 6 ป ขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

905  คน 50 5.5 855 94.5 100  7 4 57.1 3 42.9 

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 554  คน - - 554 100.0 100  7 - - 7 100.0 

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 40  คน - - 40 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
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(สวนที่  2) – ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

   
จํานวน
สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ 
จํานว

น 
รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 

หมวดที ่6 รวมใจพัฒนา             

38. คนในครัวเรือน เปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งข้ึนในหมูบาน/ชุมชน 
ตําบล 

905 คร. 4 0.4 901 99.6 95  7 - - 7 100 .0 

39. คนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน 

905 คร. 33 3.6 872 96.4 95  7 1 14.3 6 85.7 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 

905 คร. 41 4.5 864 95.5 90  7 1 14.3 6 85.7 

41. คนในครัวเรือน มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/
ชุมชน 

905 คร 37 4.1 868 95.9 100  7 3 42.9 4 57.1 

42. คนอายุ 18 ป ข้ึนไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชน
ของตน 

2,386 
คน 

5 0.2 2,381 99.8 90  7 - - 7 100 .0 

สรปุตัวชี้วัด  ของ  ตําบลเทศบาลตําบลแวงใหญ  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน 
     ()  บรรลุเปาหมาย 33 ขอ ตัวชี้วัด   1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 30 , 31 , 33, 34 , 36 , 37 , 38 ,39, 40 , 42 
     ()  ไมบรรลุเปาหมาย 8 ขอ  ตัวชี้วัด   2,20, 21 ,27,29, 32 , 35 , 41  
     (- )   ไมมีขอมูล  1  ตัวชี้วัด  คือ  26 
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(สวนที่  2) – ขอมูลพื้นฐาน 

 

  2.1.11  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  ตํารวจ   72 นาย 
  -  เจาหนาที่ดานการปองกัน 6 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   102 นาย 
  (1)  ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แหง 
   -  พนักงานดับเพลิง 5 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนตบรรทุกนํ้า 1 คัน 
   - รถกระเชา  1 คัน 
   - ถังดับเพลิง  30 ถัง 
  (3)  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ขาราชการประจํา 1 คน 
   -  พนักงานประจํา 2 คน 
   -  ลูกจาง  3 คน 
   -  อปพร.  102 คน 

  2.1.12 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   - การคมนาคมขนสง  สถานีขนสง 

ที่ ช่ือสถานีขนสง สถานที่ต้ัง (สถานที่ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 

- - - - 

        

  -การคมนาคมขนสง  สถานีรถไฟ 

ที่ ช่ือสถานีรถไฟ สถานที่ต้ัง (สถานที่ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 

- - - - 

        

-ระบบโครงขายถนน 
ที่ ประเภทถนน ช่ือถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ – หวยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.20 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎรบํารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 5.00 
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5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสริมเหล็ก  11.29 
7  ลูกรัง   28.09 

 

- ระบบโครงขายถนน  สะพาน 

ที่ ประเภทสะพาน ช่ือสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 

1 คอนกรีต ลําหวยหนองเอี่ยน หมูที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ลําหวยหนองเอี่ยน หมูที่ 4 0.05 

        

- ประปา 

ปริมาณการใชนํ้าประปา 0.22 ลาน.ลบ.ม.  

- ไฟฟา 

จํานวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช - หลัง  

-การสื่อสารและโทรคมนาคม 

จํานวนโทรศัพทบาน 1,000 หมายเลข  

จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 7 หมายเลข  
 

2.1.13  ดานเศรษฐกิจ 
  -อุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 1 โรงงาน 

จํานวนแรงงาน 10 คน 

2.1.14 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ปริมาณนํ้ากักเก็บ 

ปริมาณนํ้ากักเก็บ 1.50 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณนํ้าที่ใชในการเกษตร 0.75 ลาน ลบ.ม. 

  -ทรัพยากรปาไม 

ประเภทปา พื้นที่ปาไม (ตร.กม.) 

ช่ือปาชุมชน ปาชุมชนบานบะแค หมูที ่ 5 0.21 

ช่ืออุทยานแหงชาติ.................-............................................   
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-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใชที่ดิน 

พื้นที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

   

พื้นที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พื้นที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พื้นที่ต้ังหนวยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พื้นที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พื้นที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พื้นที่วางสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พื้นที่อื่น ๆ 6.04 ตร.กม. 

 -ดานสิ่งแวดลอม 

จํานวนโรงบําบัดนํ้าเสีย - แหง 

จํานวนรถยนตเก็บขยะ 2 แหง 

จํานวนสถานที่กําจัดขยะ 1 แหง 

2.2  ศักยภาพทองถ่ิน 

  2.2.1  ศักยภาพโครงสรางบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  
ดวยสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตํีาบลแวงใหญ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนงใน

วันที่  8  มีนาคม  2555  และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดขอนแกนไดประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตํีาบลแวงใหญ  ในวันอาทิตยที่  8  กรกฎาคม  2555  
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สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) (1) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1) 

ฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) (1) 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพนักงานจาง 4 ป ของเทศบาลตําบลแวงใหญ ประจําปงบประมาณ 2555 
(ตามมติ ก.ท.จ. ขอนแกน ครั้งท่ี 9/2554  เมื่อวันท่ี  15  กันยายน  2554)  

 
 ปลัดเทศบาล 

  (นักบริหารงานเทศบาล 7) (1)                                                                
                                                                                                                                                                             หนวยงานตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                                                                               เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 5  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7)(1) 

  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ   สิ่งแวดลอม 
   (นักบริหารงานการสาธารณสุข 7) (1) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง 7)(1) 

1.  งานธุรการ                                   5. งานการศึกษา                           
    - จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)               - นวก.ศึกษา 3-5/6ว(1)  
    - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ(ภารกิจ)(1)  - ครูผูดูแลเด็ก(อันดับครูผูชวย)(1)          
    - ภารโรง(ประจํา) (1)                    - หน.ศูนยพัฒนาเด็ก(ภารกิจ)(2)    
    -  พนง.ขับรถยนต (ทั่วไป)(1)          - ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ)(3) 
    -  คนงาน (ทั่วไป)(1)                6. งานแผนและงบประมาณ 
2. งานการเจาหนาท่ี                     - จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3(1) 
  - บุคลากร 6 ว(1)                       - จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 4(1) 
3. งานทะเบียนราษฎร                   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
-  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 5(1)   7. งานนิติการ 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   - นิติกร 4(1) 
  - จพง.ปองกันฯ 4(1)                  8. งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม                                                  

  - พนง.ขับรถยนต(ประจํา) (2)           - พัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1)                                                
  - พนง.ขับรถยนต(ทั่วไป)(1)            
 - พนง.ดับเพลิง(ทั่วไป)(2)              

1. งานการเงินและบัญชี 
  - จพง.การเงินและบัญช2ี-4/5 (1) 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี 5  (1) 
  - ผช.จนท.การเงินและบัญชี
(ภารกิจ)(1) 
  - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
  - จพง.จัดเก็บรายได 6ว(1) 
  - ผช.จนท.จัดเก็บรายได(ภารกิจ) 
(1) 
  - จนท.ทะเบียนทรัพยสิน(ประจํา)
(1) 
3. งานพัสด ุ
   - จพง.พัสดุ 2-4/5(1) 
 

1. งานวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธา 5(1) 
   - นายชางเขียนแบบ 2-4/5 (1) 
   - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
   - ชางปูน(ภารกิจ)(1) 
   2. งานสาธารณูปโภค 
   - นายชางโยธา 4(1) 
   - ผูชวยชางทุกประเภท (ประจํา)(1) 
   -  ชางไม (ภารกิจ)(1) 
   3 งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา
สาธารณะ 
   - นายชางไฟฟา 5 (1) 
   - ชางโยธา 1-3/4(1) 
   - ผช.ชางไฟฟา(ภารกิจ)(1) 
 

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว(1) 
   - จพง.ธุรการ 4 (1) 
   - พนง.ขับรถยนต (ประจํา)(2) 
   - พนง.ขับรถยนต(ภารกิจ)(1) 
   - คนงานประจํารถขยะ (ภารกิจ)(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
   - คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป)(4) 
   - พนง.ขับรถยนต(ทั่วไป) (1) 
2. งานสงเสริมสุขภาพ  
   - นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5 (1) 
3. งานควบคุมและปองกันโรค 
   - เจาหนาที่พยาบาล 1-3/4(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป) (1) 
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                                          - บุคลากรเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร (คน) 

ช่ือสวนราชการ 
ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

ปลัดเทศบาล 1 - - - 

สํานักปลัดเทศบาล 9 3 5 6 

กองคลัง 4 2 3 - 

กองชาง 4 1 4 - 

กองสาธารณสุข 3 1 2 6 

หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - 

รวม 22 7 14 12 



 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)                                                                                                                                                               
 

 

23 

 
 
 
 
 

 (สวนที่ 2) - ขอมูลพื้นฐาน 

2.2.2 ศักยภาพดานการคลัง 
 

สถิติรายรับยอนหลัง 3 ป 

 
 

รายรับ รหัส รับจริงป  2552 รับจริงป  2553 รับจริงป  2554 

รายไดจัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร 100 279,565.00 299,301.00 339,834.00 

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 101 191,573.00 217,152.00 221,860.00 

(2) ภาษีบํารุงทองท่ี 102 53,632.00 53,572.00 50,555.00 

(3) ภาษีปาย 103 34,360.00 28,577.00 67,419.00 

(4) อากรการฆาสัตว 104 - - - 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 120 368,826.44 213,169.00 441,162.00 

(1) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเน้ือสัตว 

121 - - - 

(2) คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม 123 - - - 

(3) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 - - - 

(4) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 150,730.00 139,500.00 144,800.00 

(5) คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127  - - 

(6) คาธรรมเนียมใชสถานท่ีสะสมอาหาร 128 - - - 

(7) คาธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) คาธรรมเนียมเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,260.00 2,130.00 2,530.00 

(9) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 29,350.00 11,950.00 28,855.00 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป  
2552 

รับจริงป  
2553 

รับจริงป  
2554 

(10) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับ
ทองถิ่น 

139 144,426.44 - - 

(11)คาปรับการผิดสัญญา 140 - 20,389 215,400.00 

(12)คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือ 
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

142 - - - 

(13)คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200  ตร.ม. 

144 - - - 

(14)คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(15) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 4,307.00 3,265.00 5,257.00 

(16)คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง 

147 3,600.00 2,175.00 2,550.00 

(17)คาใบอนุญาตอื่น ๆ 148 34,153.00 33,760.00 41,770.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200 599,595.22 620,490.46 772,357.92 

(1) คาเชาหรือคาบริการสถานที ่ 202 345,221.00 454,592.00 553,120.00 

(2) ดอกเบี้ย 203 254,374.22 165,898.46 219,237.92 

(3) เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 204 - - - 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     

(1) เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 251 - - - 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300 320,280.00 319,426.00 609,834.00 

(1) เงินที่มีผูอุทิศให 301 - - - 

(2) คาขายแบบแปลน 302 193,100.00 203,000.00 89,000.00 

(3) คาเขียนแบบแปลน 303 - - - 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป  
2552 

รับจริงป   
2553 

รับจริงป  
2554 

(4) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 304 234.00 1,136.00 68.00 

(5) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 307 126,946.00 115,290.00 520,766.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให  อปท.  13,164,649.96 17,508,574.91 17,122,149.62 

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 1001 - - - 

(2) ภาษีมูลคาเพิ่ม 1002 10,420,142.82 13,827,987.55 1,977,123.45 

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1003 150,811.17 11,363.94 71,437.12 

(4) ภาษีสุรา 1005 659,020.15 740,849.78 796,814.94 

(5) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,292,105.36 2,004,821.63 1,918,880.02 

(6) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

(7) คาภาคหลวงแร 1010 80,915.01 29,703.77 86,317.59 

(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม 1011 56,767.50 102,575.24 171,071.08 

(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน 1013 504,887.95 791,273.00 1,042,687.00 

(10) ภาษีมูลคาเพิ่มกระจายอํานาจ  - - 11,057,818.42 

รายไดรัฐบาลอุดหนุนให อปท.  15,174,651.66 8,876,122.00 11,349,554.00 

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถ่ินและ
กิจการอื่นอุดหนุนทั่วไป 

 15,174,651.66 8,876,122.00 11,349,554.00 

     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2,763,861.00 7,834,631.00 3,979,048.00 

     

รายรับจากเงินสะสม  6,863,300.00 40,500.00 6,888,493.00 

รายรับจากเงินกู  - - 5,476,000.00 

รวมทั้งส้ิน  39,534,729.28 35,712,214.37 46,978,432.54 
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สถิติรายจายยอนหลัง  3  ป 

 

ประเภท/หมวดรายจาย 
รายจายจริงป       

2552 
รายจายจรงิป       

2553 
รายจายจริงป      

2554 

เงินชวยเหลือคาทําศพ - - - 

คาชําระหน้ีเงินตนและ
ดอกเบี้ย 

- - 140,384.45 

รายจายตามขอผูกพัน 247,406.07 3,051,390.00 349,450.00 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 286,660.00 283,480.00 286,522.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 121,183.60 195,729.60 223,542.00 

เงินสํารองจาย 192,508.00 267,170.00 112,794.00 

รายจายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ - - 911,000.00 

เงินเดือน 4,374,956.82 5,080,615.57 5,342,872.62 

คาจางประจํา 853,500.00 892,200.00 941,100.00 

คาจางช่ัวคราว 1,138,300.00 1,904,280.00 1,973,719.96 

คาตอบแทน 2,947,296.64 3,614,082.50 3,735,556.00 

คาใชสอย 4,414,286.87 2,744,443.85 3,914,790.47 

คาวัสดุ 1,933,240.45 1,845,901.43 2,329,040.00 

คาสาธารณูปโภค 453,851.98 566,091.85 548,051.37 

เงินอุดหนุน 3,459,497.27 2,099,104.30 2,063,660.55 

รายจายประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการขางตน 

2,842,975.00 221,760.00 - 
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ประเภท/หมวดรายจาย 
รายจายจริงป       

2552 
รายจายจริงป       

2553 
รายจายจริงป      

2554 

คาครุภัณฑ 729,380.00 791,680.00 369,910.00 รายจายเพื่อ 
การลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,102,400.00 470,168.91 2,429,000.00 

จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,478,861.00 4,133,402.00 3,979,048.00 

จายจากเงินสะสม 6,863,300.00 40,500.00 6,888,493.00 
รายจายอื่น 

 
 จายจากเงินกู - - 5,476,000.00 

     

 รวม 37,439,603.70 28,202,000.01 42,014,934.42 
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(สวนที่  3) - สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินที่ผานมา 

สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ   และสภาพความการของ 
ประชาชน  มีจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)   โอกาส (Opportunity)   ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
(Threats)  ดังน้ี 

 จุดแข็ง  Strengths 
1. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอํานาจในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแกไข
ปญหา ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผูบริหารที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง ทําใหประชาชนมีความกลาที่
จะเสนอปญหา ความตองการ เมื่อตนเองเดือดรอนทําใหแกไขไดตรงจุด 

3. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่มีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณที่ครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใชงานไดตามภารกิจหนาที ่

4. เทศบาลเปนองคกรที่ใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัยซึ่งจะตอง

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินทํากินและมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง       
8. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
9. มีปราชญชาวบาน  ที่สามารถถายทอดวิชาความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมูบานทุกหมูบาน  

 จุดออน  Weakness 
1. บุคลากรของเทศบาล ขาดการประสานงานที่ดี  ในการปฏิบัติงาน 
2. ในการบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ   การคา  

การลงทุน โดยสวนมากจะดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานเกินไป 
3. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลไดเทาที่ควร 

เน่ืองจากมีงบประมาณดําเนินงานที่จํากัด 
4. ขาดการประสานงาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ       ในการ

พัฒนาทองถ่ิน 
5. การรวมกลุมเพื่อการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 
6. การสงเสริมดานการออกกําลังกายมีนอย 
7. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 
8. คนในชุมชนไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
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9. ผลิตภัณฑชุมชนที่ยังไมไดมาตรฐาน 
10. ไฟฟาเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 
11. ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
12. การอพยพแรงงาน 
13. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุมอาชีพที่ไดรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
14. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบติดตามการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 โอกาส  Opportunity 

1. นโยบายของรัฐบาล  ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ฐานะการคลังที่มั่นคง  มีอิสระดานการเงิน การคลัง  และปองกันการทุจริตใหทองถ่ินใสสะอาด 

2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2543  ทําใหบทบาทภารกิจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชัดเจนมากข้ึน 

3. นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาที่และ
พัฒนาระบบบริหารของทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  
และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. เทศบาลไมสามารถดําเนินการตามภารกิจถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 อุปสรรค  Threats 

1. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน  ภาวะฝนแลง     นํ้าทวม  
ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 

2. การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารว่ิงระหวางอําเภอเขาสูตัวจังหวัด 
3. มีปญหาการอพยพแรงงาน  คนวางงานและแรงงานเรรอน 
4. สินคาการเกษตรไมไดรับการประกันราคา ทําใหมีราคาตํ่า   และไดรับการเอาเปรียบจากพอคาคน

กลาง 
5. ไมมีธนาคารในเขตเทศบาล ทําใหไมมีความคลองตัวในการจับจายใชสอย 
6. รัฐไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดตามแผน 
7. ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ซึ่งกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดรอยละ 20  ในปงบประมาณ พ.ศ.2544    และเพิ่มเปนรอยละ 35  
ในปงบประมาณ  2549  ทําใหการพัฒนาทองถ่ินในบางเรือ่งตองชะงัก 

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตทิี่ผานมา 

การประเมินผลเปนสิ่งบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไว  ไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  ซึ่งเปน
ตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม   รวมทั้งเปนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ
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เพียงใด)  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ที่สามารถนําไปปรับปรุงและการ
ตัดสินใจสําหรับการบริหารงานอยางมีหลักเกณฑ 

 3.2.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน   เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  

 3.2.2  ผลการประเมินการนําโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค  

-เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  มีการนําโครงการ 
/ กิจกรรมจํานวนโครงการที่แลวเสร็จ  จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการที่ยังไมดําเนินการในแผนพัฒนา
ไปดําเนินการ  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามรายยุทธศาสตรวาแตละยุทธศาสตรมีการนําโครงการ / กิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติกี่โครงการ มีการดําเนินการแลวเสร็จกี่โครงการ  อยูระหวางดําเนินการกี่โครงการ 
แลวเสร็จกี่โครงการ ยกเลิกกี่โครงการ ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ 

 เกณฑในการพิจารณา 
-ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในแผนพัฒนาสามปกับโครงการที่ดําเนิน

วามีโครงการที่เสร็จเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด   เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผน   
-หากมีรอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด  ก็แสดงใหเห็นวา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดในทางกลับกันหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสัดสวนของโครงการที่ยังไมไดดําเนินการยอมสะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนาใน
ยุทธศาสตรน้ัน ๆ  ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 ผลการประเมิน 
จากสรุปผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพบวา  เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2554-2556)  เมื่อวันที่  30  
มิถุนายน  2553   โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2554-2556)  รวม  401 
โครงการ   งบประมาณ  146,770,990.- บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร   ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการที่บรรจ ุ งบประมาณ 

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 132 17,278,000 

2) การแกไขปญหาความยากจน 35 19,014,000 

3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 115 74,550,790 
 
 



  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)                                 35 


 

(สวนที่  3) - สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินที่ผานมา 

ยุทธศาสตร โครงการที่บรรจ ุ งบประมาณ 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 11 570,000 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 27 3,945,000 

6) การพัฒนาการทองเที่ยว 6 115,000,000 

7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 75 31,298,200 

รวม 401 146,770,990 

 
 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ป  2554 

(1)  การนําโครงการไปต้ังงบประมาณดําเนินงาน 

  จากผลการติดตามและประเมินผล   พบวาเทศบาลตําบลแวงใหญ บรรจุโครงการใน
แผนพัฒนา ป 2554   ไวทั้งสิ้น  124  โครงการ  สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการนําไปต้ังงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  จํานวน  80  โครงการ  คิดเปนรอยละ  64.52   

             (2)  ผลการนําโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติจริง 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาสามป หวงป 2554 ไวทั้งสิ้น 124  
โครงการ นําไปต้ังงบประมาณดําเนินการ 80  โครงการ  สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 59 โครงการ คิดเปน
รอยละ 73.75 อยูระหวางดําเนินการ  4  โครงการ  และยังไมไดดําเนินการ  61  โครงการ  ดังน้ี 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา
ป  2554 

โครงการที่
นําไปต้ังเปน
เทศบัญญัติ 

คิดเปนรอยละ 

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 40 32 80.00 
2) การแกไขปญหาความยากจน 13 9 75.00 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 32 20 68.97 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 3 1 33.33 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 9 3 33.33 
6) การพัฒนาการทองเที่ยว 2 0 0.00 
7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 25 15 62.50 

รวม 124 80 64.52 
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จํานวน จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวน จํานวน จํานวน 

โครงการท่ี ท่ีอยูระหวาง ท่ียังไมได โครงการท่ีมี โครงการท่ีมี โครงการ 

เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ การยกเลิก การเพ่ิมเติม ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

1)  พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

27 67.50 0 0.00 11 27.50 0 0.00 2 5.00 40 100 

2) การแกไขปญหา
ความยากจน 

7 53.85 0 0.00 6 46.15 0 0.00 0 0.00 13 100 

3)  การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

13 40.63 4 3.23 13 40.63 1 3.13 2 6.25 33 100 

4) การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การคาและการ
ลงทุน 

0 0.00 0 0.00 3 100 0 0.00 0 0.00 3 100 

5) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1 11.11 0 0.00 8 6.72 0 0.00 0 0.00 9 100 

6) การพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

0 0.00 0 0.00 2 100 0 0.00 0 0.00 2 100 

7) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

11 45.84 0 0.00 13 10.92 0 0.00 0 0.00 24 100 

รวม 59 47.58 4 3.23 56 47.06 0 0 5 0 124 100 

จากผลการติดตามและประเมินผล  พบวา เทศบาลตําบลแวงใหญ   มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  
(ขอมูล ณ  30  กันยายน  2554)  4  โครงการ   ไดแก   

1.  โครงการปรับปรุงถนนสุขเกษม  หมูที่  2  จํานวนเงิน  702,000.00  บาท 
2.  โครงการการปรับปรุงถนนแวงใหญ-หวยทุม  จํานวนเงิน  336,000.00 บาท 
3.  โครงการปรับปรุงถนนกินรี  หมูที่  7  จํานวนเงิน  389,000.00  บาท 
4.  โครงการปรับปรุงถนนบะแค-หัวฝาย  จํานวนเงิน  300,000.00  บาท 

3.2.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม   ประจําป  2554 
 วัตถุประสงค  

-เพื่อติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งงบปกติและงบเงินสะสม วาการ
ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
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-ติดตามการเบิกจายงบประมาณทั้งจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกรายยุทธศาสตร 
 เกณฑในการพิจารณา 

-นําขอมูลการเบิกจายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ระบุไวในแผนพัฒนาสามป 
เพื่อเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
-หากมีรอยละของการเบิกจายมากเทาใด   ก็แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดในทางกลับกันหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีรอยละของการเบิกจายตํ่า ก็สะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนา
ในยุทธศาสตรน้ัน ๆ  ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 ผลการประเมิน 
       - ผลการเบิกจายงบปกติและงบเงินสะสม 

ยุทธศาสตร 
 ต้ังงบประมาณ  

งบปกติและงบเงิน
สะสม  

 ผลการเบิกจาย  
 คิดเปน
รอยละ  

1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 4,798,120.00 2,947,591.72 61.43 

2) การแกไขปญหาความยากจน  3,483,000.00 1,924,622.00 55.26 

3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 5,973,000.00 3,664,928.05 61.36 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการ
ลงทุน 

30,000.00 0.00 0.00 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอม 

60,000.00 30,000.00 50.00 

6) การพัฒนาการทองเที่ยว 0 0 0.00 

7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 14,490,188.00 9,222,439.59 63.65 

รวม 28,834,308.00 17,789,581.36 61.70 

 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ  นําโครงการจากแผนพัฒนาสามป  2554  ไปต้ังงบประมาณ
ดําเนินการ (รวมเงินจายขาดสะสม)  ทั้งสิ้น  80  โครงการ  เปนเงิน  28,834,308.-  บาท  สามารถเบิกจายได  
17,789,581.36  บาท  คิดเปนรอยละ  61.70 

3.2.4 ผลการดําเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป  2554 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2554  ทั้งสิ้น  3,978,548.-บาท 
สามารถเบิกจายได   2,614,220.-บาท คิดเปนรอยละ   65.71  
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ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 งบประมาณที่
ไดรับ  

 งบประมาณที่
เบิกจายไป  

1.  คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก    521,760 478,280 

2.  เงินประกันสังคม    26,088 21,740 

3.  คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน    29,700 29,700 

4.  เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ    271,000 134,000 

5.  เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    3,130,000 1,950,500 

รวมท้ังสิ้น    3,978,548 2,614,220 

3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 วัตถุประสงค  
-เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาล  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

 กลุมเปาหมาย   
-กลุมตัวอยาง   จํานวน 560  ตัวอยาง 

 ระดับความพึงพอใจ 
-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไมพอใจ 

 เกณฑในการพิจารณา 
-หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรมีมากกวารอย
ละ  50  แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ัน ๆ  
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   
-หากสัดสวนของประชาชนทีพ่อใจ และพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรนอยกวารอย  
ละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ัน  
ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   

 ประเด็นการประเมิน 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
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5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูที่เกี่ยวของ จํานวน  560  
คน  ชาย  273  คน  หญิง  287  ปรากฏผลสรุปดังน้ี 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูที่เกี่ยวของ 560  คน   คิดเปนรอยละ 

10.87 ของประชากรในเขตเทศบาลจํานวนทั้งหมด 5,152  คน  ทําการสํารวจ  8 ประเด็นการประเมิน  พอใจ
มากคิดเปนรอยละ 46.84  พอใจคิดเปนรอยละ  50.54  ไมพอใจคิดเปนรอยละ 2.62  

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 57.85 41.79 0.36 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 48.39 50.90 0.71 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 42.14 54.82 3.04 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจรรมใหประชาชนทราบ 45.54 52.14 2.32 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 44.29 52.32 3.39 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 45.71 50.36 3.93 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน.
ในทองถ่ิน 

47.50 49.64 2.86 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 46.43 49.11 4.46 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 43.75 53.75 2.50 

ภาพรวม 46.84 50.54 2.62 

ปรากฏวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญและผูที่เกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม อยูในระดับพอใจรอยละ  50.54  พอใจมาก
รอยละ 46.84  และไมพอใจรอยละ  2.62  แสดงวาเทศบาลสามารถดําเนินงานในภาพรวมไดบรรลุเปาหมาย     

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.36 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.19 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.21 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.13 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

8.13 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.16 

ภาพรวม 8.20 

 
เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  8.20  ซึ่งเขาใกล  10  แสดงวา
ผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

2.2 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.38 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.28 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
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4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.18 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.16 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

8.16 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 

ภาพรวม 8.20 

 
เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  8.20  ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนประสบความสําเร็จมากที่สุด 

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.37 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.17 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.24 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.21 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.20 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.24 

ภาพรวม 8.24 
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เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  8.24 ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.26 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.08 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 0.00 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 0.00 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 0.00 

ภาพรวม 5.07 

 
เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
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  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  5.07  ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน    ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด 

2.5 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.22 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.16 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.11 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.14 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.16 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

ภาพรวม 8.18 

เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  8.18  ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด 
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2.6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.26 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.21 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.11 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 0.00 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 0.00 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 0.00 

ภาพรวม 5.08 
-หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน

ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  5.08  ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

2.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.23 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.18 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 
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(สวนที่  3) - สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินที่ผานมา 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.14 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.19 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.26 

ภาพรวม 8.20 

เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรน้ัน  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  8.20  ซึ่งเขาใกล 10 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประสบความสําเร็จมากที่สุด 

สรุปเสนอแนะ และปญหาอุปสรรค 
  จากผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุป
ปญหาและขอเสนอแนะดังน้ี 

เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีโครงการในแผนพัฒนาสามป หวงป 2554  ทั้งสิ้น  124   โครงการ   
นําไปปฏิบัติในปงบประมาณ 2554 จํานวน 80 โครงการ คิดเปนรอยละ  64.52  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน  
59  โครงการ  และมีจํานวนโครงการอยูระหวางดําเนินการ  4  โครงการ  และโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หวงป  2554  แตยังไมไดถูกนําไปดําเนินการ  61  โครงการ   

จากผลการประเมินพบวา      แมวาผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล 
และผูเกี่ยวของจะอยูในระดับพอใจและพอใจมาก แตการนําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังไม
ประสบผลสําเร็จ  ดังน้ันในปตอไปควรนําโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยางนอยรอยละ 70 ข้ึนไป  
และผลการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุน  ถือวายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  เพราะไมสามารถนําโครงการที่ปรากฏอยูในแผน
ไปปฏิบัติไดครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 
  ขอเสนอแนะ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในปถัดไป   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาล เห็นวาในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด/สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป และใหนําโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยางนอยรอยละ 70 ข้ึนไป   
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สวนท่ี  4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

4.1  วิสัยทัศนเทศบาลตําบลแวงใหญ 
  
                                 ( ภายในป 2558 ) เทศบาลตําบลแวงใหญ พัฒนาชุมชนใหนาอยู  
                            ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก มีการบริหารจัดการท่ีดี อนุรักษประเพณีและ 
                            แหลงทองเท่ียว กลมเกลียวสามัคคีและมีสวนรวม  
                                       
 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป    
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนา  สงเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา    
  2) การสงเสริม สืบสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 
  3) การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค  การ

รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดาน รางกาย และจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
  4)  การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
  5)  การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การแกไขปญหาความยากจน   
แนวทางการพัฒนา 
1) การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน 
2) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 
3) การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหได

มาตรฐานและทั่วถึง 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
4) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคา และการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ต้ังแตการผลิต  การออกแบบ 

การบรรจุภัณฑและการตลาด   
๒) การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน 
๓) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว  
๔) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน การคาขาย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
๒) การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ  การพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
๒) การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
๓) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการ ประชาชน 
๕) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

4.3 กรอบและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน           
     (พ.ศ. 2556-2558) 

 วิสัยทัศน 
 

ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจของ 
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเช่ือมโยงการคา   การลงทุน  การบริการและ

การทองเที่ยว 
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5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลอยางย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรท่ี  1     การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี  2     การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  
 ยุทธศาสตรท่ี  3     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี  4     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา   ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  18 แนว
ทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตรท่ี   1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
1) พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทัง้ในและนอกระบบ 

ครอบคลุมทุกชวงวัยใหเรียนรูตลอดชีวิต  
2) เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
3) พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ 
4) พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี   2   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู    ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
2) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
3) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให

ชุมชนมีสวนรวม 
4) สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตรท่ี   3   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
1) พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยางครบวงจร 

ต้ังแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 
2) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ประกอบอาชีพ 
3) พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
4) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตรท่ี   4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย 5  แนวทาง 
การพัฒนา ดังน้ี 

1) เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ินใหคงอยูอยางย่ังยืน 

2) อนุรักษ ฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
3) พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 

4.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 

4.4.1  ประเด็นทาทายตอการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
(1)  ดานเศรษฐกิจ   

 จะปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอยางไร เพื่อให 
 มีมูลคาเพิ่มข้ึน สอดคลองกับความตองการของตลาด 
 มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety) 
 สอดคลองกับสภาพดินและภูมิอากาศในพื้นที ่
 เช่ือมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีอยูและที่ควรจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 จะสงเสริมใหเกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอยางไร เพื่อให 
 เกิดการลงทุนที่เปนประโยชนตอจังหวัดในดาน 

-  การใชวัตถุดิบในพื้นที่หรือในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง 
-  การสรางงาน/สรางรายไดใหกับคนในพื้นที ่
-  การสรางภาคบริการที่ตอเน่ืองในพื้นที ่

 ไมสรางปญหาผลกระทบดานมลภาวะในพื้นที ่
 จะพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทความเปนพื้นที่จุดตัดของเสนทางการพัฒนาตาม EWEC ไดอยางไร

เพื่อให 
 เกิดความเปนเมืองศูนยกลางเจริญในระดับอนุภาคลุมแมนํ้าโขง 
 เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการตอเน่ืองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 จะสงเสริมดานการพัฒนาการทองเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยูไดอยางไร เพื่อให 
 เพิ่มรายไดใหกับจังหวัด 
 เปนแหลงสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชนของจังหวัดเพิ่มเติม 
 เปนปจจัยเสริมสรางภาพลักษณและความเช่ือมั่นตอผูที่จะมาลงทุนในจังหวัด 

 จะพัฒนาสรางสินคา OTOP  ของจังหวัดอยางไร เพื่อให 
 เปนแหลงสรางงาน สรางรายได/เสริมใหกับประชาชนของจังหวัด 
 เกิดสินคาเปนเอกลักษณจากรากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด และ

สามารถขยายเปนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เปนแหลงดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัด 
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   (2)  ดานสังคม   
 จะยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษยไดอยางไร เพื่อให 
 มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 สามารถไดรับผลจากการเรงรัดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

 จะลดหรือขจัดปญหาสังคมที่สําคัญทั้งในปจจุบันและมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางไร 
เพื่อให 
 ประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 จะเสริมสรางครอบครัว/ชุมชนที่เขมแข็ง ที่มีภูมิคุมกันและมีความสามารถในการรองรับกับภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดอยางไร เพื่อให   
 ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะตองเขาไปดําเนินการแกไขปญหา 
 เกิดระบบการคุมครองทางสังคมในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพเสริมกับระบบที่ตองบริหาร

จัดการโดยภาคราชการ 

(3)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 จะฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดไดอยางไร เพื่อให 
 เปนฐานทรัพยากรทางการพัฒนาดานตางๆ ของจังหวัดไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 
 ปญหาผลกระทบตอเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เชน ปญหานํ้าทวม และภัยแลงฯ 

 จะขจัดปญหาที่อาจสรางความเสื่อมโทรมของทรัพยากรใหเพิ่มข้ึนไดอยางไร เพื่อให 
 ลดภาระที่ภาคราชการจะตองเขาไปจัดการเพื่อแกไขปญหา 
 สามารถที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติที่มอียูในปจจุบันในการพัฒนาตามศักยถาพ และขอจํากัด

ที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  ดานความมั่นคง 
 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาไปจัดการกับปญหาดานความมั่นคงในรูปแบบใหมไดอยางไร เพื่อให 
 ปญหาเหลาน้ีไมสรางผลกระทบจนกลายเปนปญหาสังคมที่สําคัญและกระทบตอภาพลักษณ

ของจังหวัด 
 ปญหาเหลาน้ีไมไปสรางปญหาใหพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ 

 จะใชมาตรการดานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการเขาไปเสริม
การปองกัน/ขจัดปญหาดานความมั่นคงในรูปแบบใหมไดอยางไร เพื่อให 
 เกิดการแกปญหาที่ตนเหตุ และเปนการแกปญหาอยางย่ังยืน 
 เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาในดานตางๆ เขากับการปองกันปญหาดานความมั่นคงในรูปแบบ

ใหมอยางเปนระบบ 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา ไววา “ขอนแกนเมืองนาอยู 
เปนศูนยกลางเช่ือมโยงเครือขายการคา การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล” โดย
มุงเนนในการพัฒนาจังหวัดขอนแกนในระดับ 3 ระดับ (3H) คือ 
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1. ระดับชุมชน เพื่อสรางใหชุมชนเขมแข็ง มีความสุข (Happiness community) 
2. ระดับเมือง เพื่อมุงสูการเปนนครนาอยู (Healthy City) 
3. ระดับภูมิภาค เพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานเศรษฐกิจ การคมนาคม และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Hub of Region) 
 
4.4.2 เปาประสงคหลักในการพัฒนาจังหวัดขอนแกน (Startegic goal) กําหนดไวดังน้ี 
1.  เปนศูนยกลางการคา การบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสรางพื้นฐานและ

บริการทางสาธารณสุขระดับชาติที่พรอมรองรับการเติบโตสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
2.  มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมของจังหวัด (GPP) ใหเติบโตย่ังยืน ในชวงป 2555-2557 มีการเติบโตของ GPP และมุงเนนการเติบโตใน
สาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเมืองและทองถ่ินใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (GPH) โดยจัดใหมีการจัดทําดัชนีเพื่อ
วัดความสุขของประชาชน (Gross Provincial Happiness;GPH)  

3.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม พลังงาน และการจัดการ
ของเสียที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และสอดคลองกับความตองการของ
สังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับภูมิภาค 

4. มีความมั่นคงและปลอดภัยทางดานชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมี
ความสุข และภาคธุรกิจมีความมั่นในในการลงทุน โดยมุงเนนการเพิ่มศักยภาพการปองกัน การจัดการและการ
ชวยเหลือฟนฟ ู

5.  เปนจังหวัดตนแบบของการบริหารราชการที่มุงเนนการบูรณาการและเสรมิสรางความ
รวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคราชการ ทองถ่ิน เอกชน กลุมจังหวัดและการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อการบริหารงานจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางประโยชนใหกับทุกภาคสวนอยางสมดุล 

4.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

4.5 นโยบายการพัฒนาเทศบาล 

เปาหมายในการพัฒนา  (Goal)  
 1.  สรางความรัก  ความสามัคคีและมีคุณธรรม  
 2.  สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 3.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  สิ่งแวดลอม  การกีฬา ปองกันยาเสพติดและสงเสริมการทองเที่ยว 
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 4.  ปองกันชีวิตและทรัพยสิน  ปองกันบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะห 
          5.  พัฒนาระบบโครงสรางบริการพื้นฐานใหไดรับความสะดวกสบาย 

นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

นโยบายเรงดวน 
 1.  จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  ชุดนักเรียน  ชุดกีฬา ใหนักเรียนเด็กเล็ก-ระดับประถมศึกษาในเขต
เทศบาลทุกคน  เพื่อแบงเบาภาระผูปกครอง  
 2.  แกปญหานํ้าทวม  โดยจัดทําระบบระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดทําผังเมืองรวม  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมอืง  โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
 4.  พัฒนาแหลงนํ้า  ถนน ไฟฟา  เปนปจจัยในการผลิตในภาคการเกษตร พรอมจัดตลาดนัดการเกษตร
เปนแหลงจําหนายสินคา  
 5.  แกปญหาแกผูประกอบการภายในตลาดสดเทศบาล  สถานที่จําหนายที่จัดเก็บอุปกรณ หาแหลง
เงินทุน  
 6.  ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายชนบท-กุดรูในเขตเทศบาล  เปนเมืองนาอยู 
 7.  ปฏิรูประบบการทํางานภายในเขตเทศบาล  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
 8.  สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาอุปกรณ ดับเพลิง
ประจําทุกหมูบานในเขตเทศบาล  
 9.  จัดตูรับเรื่องรองเรียนปญหา  และบริการสายตรงกับนายกเทศมนตรี  
 10.  จัดทํา สรางศาลปูคูกลาง  ซึ่งเปนที่สักการะเปนหลักบาน หลักเมืองแทนหลังเดิม  
 11.  สรางเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  คนดอยโอกาส ใหทั่วถึงทุกคน  
 12.  สงเสริมการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา  มีชมรมและที่เตนแอโรบิคทุกหมูบาน  จัดทําสวน
สุขภาพเพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย  
 13.  แกปญหาเยาวชน  โดยการศึกษาปญหา  ตนเหตุของปญหา  ทําความเขาใจหาสถานที่แสดงออก  
เลนกีฬา เลนดนตรี  กลุมอาชีพตาง ๆ  
 14.  มีรถฉุกเฉินเพื่อรองรับการบริหารเหตุฉุกเฉินแกประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  1 
ตําบล  1  หนวยกูชีพ ตลอด  24  ช่ัวโมง  
 15.  ติดต้ังไฟฟาบริเวณมุมอับ  ที่อันตราย  เพื่อปองกันการมั่วสุม  
 16.  อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน สงกรานต  บุญบั้งไฟ  ฮีต 12 
คลอง 14  จัดงานประจําปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  ปละ  1-2  ครั้ง  
 17.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานศาสนาและการศึกษา 
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นโยบายการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตเทศบาลให
ไดรับความสะดวกสบาย  ตามลําดับดังน้ี  

 
 1)  กอสรางซอมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื่น ๆที่มีสภาพที่เปน
ปญหาอยูใหมีสภาพดี สมบูรณ สามารถใชการไดเปนอยางดี  

2)  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร  ใหเปนระบบทันสมัย  เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูใชรถใชถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 3)  ติดต้ังและขยายเขตไฟฟา ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางใหทั่วถึง 

นโยบายการพัฒนาดานสังคม 

 ความจําเปนในการพัฒนาทางสังคม  ซึ่งประกอบดวย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน  ถือเปนงานที่สําคัญ เพราะจะเปนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน อัน
เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงมีนโยบายที่เรงดําเนินการดังตอไปน้ี   

ดานการศึกษา  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ  
2)  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเนนคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ของโรงเรียน เยาวชน ประชาชน

ในเขตเทศบาล 
3)  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยจัดหองสมุด ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
4)  พัฒนาและปรับปรุงศูนยเด็กเล็กในชุมชน  ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความ

พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน  
ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการซอมแซม บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
2)  จัดใหมีความรวมมือกับทางวัด  และสมาคมตาง ๆที่เกี่ยวของกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ใน

การจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหประชาชนมีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจในการดํารงชีวิต เชน การเขา
วัดฟงธรรม 

ดานการพัฒนาชุมชน 
1)  สงเสริมใหประชาชนในชุมชนที่มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง  จัดทําโครงการตาง ๆ 

รวมกับเทศบาล  เชน โครงการหนาบานนามอง โครงการเมืองนาอยู ฯลฯ  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  
ทั้งที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภค มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ  

2)  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรทําหนาที่เปน
ตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง  เพื่อนําความตองการและปญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาล และเปน
ตัวแทนของเทศบาลในการนําขาวสารและบริการสูชุมชน โดยยึดหลัก “รวมคิด  รวมทํา  รวมพัฒนาชุมชน”   

3)  สรางความเข็มแข็งใหชุมชน โดยปองกันและปราบปรามปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดที่เขาสู
ชุมชนอยางจริงจังจนชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของยา  เสพติดเขามาในชุมชนดวยชุมชนเอง  
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 นโยบายการพัฒนาทางดานการเมืองการบริหาร 
  การดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับวาเปนสิ่ง
สําคัญที่จะผลักดันใหการบริหารงานดานตาง ๆประสบความสําเร็จ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีตอสวนรวมและทองถ่ิน  จึงกําหนดนโยบายดําเนินงานดังน้ี  

 1)  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในดานความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส รวดเร็ว และ
ถูกตอง           ตามกฎหมาย  

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหวาง          
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 3)  สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน             
และสถานที่ปฏิบัติงาน  

 4)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 5)  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาเมือง คณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่
เกี่ยวของ  นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน  ตัวแทนองคกรของรัฐที่เกี่ยวของรวมกันวางแผนในการพัฒนาเมือง
และชุมชน  

 6)  ใหมีการบริหารงานงบประมาณเปนไปตามระเบียบแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
เพื่อประโยชนและโอกาสของประชาชน  

นโยบายการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขใหทั่วถึงและเปนมาตรฐาน 

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมโครงการเพื่อแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด และ
โรคระบาดตาง ๆ  
 3)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
 4)  สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันและการพัฒนาดานกีฬาตาง ๆ  
 5)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 
 

นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ  
 ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการพัฒนาในทุกระดับและควบคูกันไปกับการพัฒนา
ทางดานสังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังตอไปน้ี  
 1)  สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอิสระใหกบัประชาชนตามความสนใจ  มีการพัฒนาระบบการผลิต 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จัดหาตลาดกลางเปนที่จําหนายผลผลิต  และผูประกอบการรายใดมีขีดความสามารถสูง   
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 2)  สงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบการคาในเขตเทศบาล รวมมือกับหอการคาจังหวัดขอนแกน 
ศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ  
และสามารถสรางเครือขายกับภาคธุรกิจในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ และสามารถสรางเครือขายกับภาค
ธุรกิจอื่น ๆ ตอไป  
 3)  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเทศบาลตําบลแวงใหญ ทั้งในสวนทีเ่ทศบาลตําบล
แวงใหญรับผิดชอบ หรือหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  โดยรวมมือกันจัดใหมี  สภาพแวดลอมที่สวยงาม จัดขอมูล
แนะนําประชาสัมพันธ  แหลงทองเที่ยว  เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวที่เปนชาวไทยและตางประเทศ   
วิทยาลัยปูนา  สวนเกษตรบานบะแค  กลุมเกษตรของพอดําหริ   อักษรเสือ  พอสวาท  ทองสงา  
 4)  พัฒนามาตรฐานสินคาและจัดต้ังศูนยจําหนายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  
 5)  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 
 6)  พัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน 
 7)  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนทองถ่ิน  
 8)  พัฒนาสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ  

นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ทรัพยากรธรรมชาตินับวามีความสําคัญและมีคุณคาควรรักษาไวมิใหเสื่อมโทรม และขณะเดียวกันก็
ตองรักษาสิ่งแวดลอมตาง ๆที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนดวย  จึงไดกําหนดนโยบายไว
ดังตอไปน้ี  
 1)  ดําเนินการโครงการเทศบาลสีเขียว  โดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมในพื้นที่วางอยางเหมาะสม ทั้ง
ไมยืนตน หรือไมประดับ ทั้งในเขตเมืองและชุมชนภายใตโครงการ “ปลูกตนไมคนละตน สรางมงคลใหกับชีวิต”   
 2)  ปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมรอบหนองแวง ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจําอําเภอ ให
สวยงาม มีสวนหยอม ที่ออกกําลังกาย และปลูกตนไมเพิ่มข้ึน ใหเปนที่ออกกําลังกาย แหลงทองเที่ยว เปนที่
พักผอนหยอนใจ  
 3) จัดเตรียมบอสําหรับรองรับนํ้าเสียของเทศบาลเพื่อใหนํ้าเสียไดรับการบําบัดในระดับหน่ึงกอน  
กอนที่จะไหลไปสูบอบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาล  และจัดใหมีระบบหมุนเวียนนํ้าที่ไดรับการบําบัดแลวมี
คุณภาพที่ดี  สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน รดตนไมภายในเขตเทศบาล และใชในการเกษตร  
 4) พัฒนาและปรับปรุงงานดานรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยใหทั่วถึง โดยการจัดหาถังขยะ
ใหเพียงพอ และรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตามที่กําหนดไวในโครงการตางๆ เพื่อใหขยะเหลือตกคางให
นอยที่สุดในแตละวันกอนนําขยะไปฝงกลบ  และจัดทําแผนระยะยาวในการแกปญหาเรื่องขยะ คือ หาพื้นที่เปน
ของเทศบาลเอง และสรางศูนยกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอไป  
 5)  หาสถานจัดทํา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตําบลแวงใหญใหมีความสะอาด มีความ
พรอมรองรับการออกกําลังกายของประชาชนอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน สามารถรองรับการแขงขันกีฬา
ระดับตาง ๆ ได  
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 (สวนที่ 4) - ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

 6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สงเสริมและสนับสนุนเตรียมการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 

 



. .

1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการศึกษา 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก  เชน  กิจกรรม 35,000 35,000 35,000 เด็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย สํานักปลัด

และจัดงานประกวดหนูนอยสุขภาพ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตอบปญหาชิงรางวัล   เลนเกมสลับสมอง  

ดี  (โครงการจากแผนชุมชน) 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  

ใหมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย  

2 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา 1.เพ่ือรับเลี้ยงดูเด็กกอนเกณฑให ขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  23  เมตร 2,500,000 2,500,000 1.มีสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กกอน สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)

1.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

เด็กเล็ก กับบิดา-มารดาท่ีไมมีผูดูแล ขนาด 81-100  คน  จํานวน 1 ศูนย เกณฑท่ีเพียงพอ

2.เพ่ือใหเด็กวัยกอนเกณฑไดรับ ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด. 3 2.เด็กไดรับการเอาใจใสดูแล

การดูแลเอาใจใสท่ีดี เปนอยางดี

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามบัญชี 921,760 921,760 921,760 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ จํานวนนักเรียน                    รางกายแข็งแรง

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา 1,398,280 1,398,280 1,398,280 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เด็กเล็กวัดสระเกษและวัดทรงธรรมและ รางกายแข็งแรง

สนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียน

สังกัดโรงเรียน สพฐ.  ตามหลักเกณฑท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด

5 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรียนท่ียากจนและ จัดซื้อชุดนักเรียนและเครื่องนอนแกเด็ก 30,000 30,000 30,000 เด็กวัยกอนเรียนท่ียากจนและ สํานักปลัด

และเครื่องนอนสําหรับเด็กกอนวัย ดอยโอกาส    ไดรับการบริการจาก กอนวัยเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส ดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ

เรียน ภาครัฐอยางท่ัวถึง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน

(โครงการจากแผนชุมชน) และวัดสระเกษ

62 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา



. .
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน เพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ี จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสําหรับ 30,000 30,000 30,000 1. เด็กกอนวัยเรียนไดใชสื่อ สํานักปลัด

การสอน เพียงพอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม  การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ

วัดสระเกษ และสําหรับศูนยเรียนรู 2.  นักเรียน นักศึกษา

เทศบาลตําบลแวงใหญ ประชาชนในทองถ่ินมี

แหลงเรียนรูอยางท่ัวถึง

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุน เพ่ือใหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล สนับสนุนทุนการศึกษา  ใหแกเด็ก 33,000 33,000 33,000 ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล สํานักปลัด

การศึกษา  นักศึกษาและผูดอย ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง นักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษา

โอกาส (โครงการจากแผนชุมชน) เทาเทียมกัน ในทองถ่ิน อยางเทาเทียมกัน

8 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรับการสงเสริมการ สงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม 30,000 30,000 30,000 เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สํานักปลัด

เรียนรูตลอดชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน แกเด็ก เยาวชน การดํารงชีวิตในทางท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

เรียนรูตลอดชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน แกเด็ก เยาวชน การดํารงชีวิตในทางท่ีดีข้ึน

อายุ 0-18 ป 

9 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานจัดสงผูดูแลเด็ก/ครูผูดูแลเด็กเขารับการ 15,000 15,000 15,000 ผูดูแลเด็ก/ครูผูดูแลเด็กมีความ สํานักปลัด

(ผูดูแลเด็ก/ครูผูดูแลเด็ก) ใหแกผูดูแลเด็ก/ครูผูดูแลเด็ก อบรมหรือไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ รูความเขาใจและมีประสิทธิ

2. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ภาพการทํางาน ภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน

ในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก/ครู  

ผูดูแลเด็ก

10 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา 1. เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาใชเวลา จางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวง 30,000 30,000 30,000 1.นักเรียน/นักศึกษาใชเวลา สํานักปลัด

ชวงปดภาคเรียนฤดูรอน วางใหเกิดประโยชน  และมีรายได ปดภาคเรียนฤดูรอน วางใหเกิดประโยชน และมี

(โครงการจากแผนชุมชน) ในการแบงเบาภาระผูปกครอง รายไดแบงเบาภาระผูปกครอง

2. เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการ 2.นักเรียน/นักศึกษา มี

ปฏิบัติงานสํานักงาน ประสบการณในการทํางาน

63 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา



. .
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

11 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรู เพ่ือพัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรู ปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน    โดยติดตั้ง 110,600 ศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาล สํานักปลัด

ชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ ชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ  ใหได เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ชนิด ตําบลแวงใหญ มีมาตรฐาน

ไดมาตรฐาน มีคุณภาพและมีผูมาใช แขวน  ขนาด  40,000  บีทียู  จํานวน  2 และมีผูมาใชบริการเพ่ิมข้ึน

บริการเพ่ิมข้ึน เครื่อง  

12 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการการเรียนรู จัดซ้ือเครื่องเลนสนามกลางแจง ประกอบดวย 240,000     เด็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย สํานักปลัด

กลางแจง ใหกับเด็ก ชุดมหาสนุก ชุดบานคุณหนู ชุดกระดานลื่น

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษ  และ

วัดทรงธรรม

1.2 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

1.2 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการจัดงานฉลองศาลปู เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดพิธีเซนไหวและฉลองศาลปูหลวงกลาง  500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หลวงกลางและงานวันลอยกระทง ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป พิธีขอขมาแมคงคา  จัดขบวนแหกระทง อันดีงามคงอยูสืบไป

(โครงการจากแผนชุมชน) ของชุมชนตาง ๆ

2 โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึน 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ปใหมถวายภัตตาหารแดพระสงฆ อันดีงามคงอยูสืบไป

3 โครงการจัดงานประเพณีวัน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดกิจกรรมรดนํ้า ขอพรผูสูงอายุจัด 60,000 60,000 60,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

สงกรานต ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ขบวนแหหลวงปูโต  ไปตามชุมชนตาง ๆ อันดีงามคงอยูสืบไป

(โครงการจากแผนชุมชน)

4 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา และถวาย 40,000 40,000 40,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป เทียนพรรษาตามวัดตาง ๆ อันดีงามคงอยูสืบไป

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี 

64 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา



. .

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการจัดงานทอดกฐิน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ ถวายผากฐินตามวัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี อันดีงามคงอยูสืบไป

6 โครงการสนับสนุนการจัดงานบุญ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

มหาวิทยาลัยปูนา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป งานบุญมหาวิทยาลัยปูนา อันดีงามคงอยูสืบไป

(โครงการจากแผนชุมชน)  - (โครงการเงินอุดหนุน)

7 โครงการจัดงานฉลองศาลเจาพอ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนชุมนในการจัดงานฉลองศาล 45,000 45,000 45,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หนองโบสถและศาลเจาพอปูตา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป เจาพอหนองโบสถและศาลเจาพอปูตา อันดีงามคงอยูสืบไป

(โครงการจากแผนชุมชน)  - (โครงการเงินอุดหนุน)

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนงาน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด 17,000 17,000 17,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

กาชาดประเพณีผูกเสี่ยว ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีผูกเสี่ยว     เทศกาลไหมใหแก อันดีงามคงอยูสืบไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

กาชาดประเพณีผูกเสี่ยว ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีผูกเสี่ยว     เทศกาลไหมใหแก อันดีงามคงอยูสืบไป

เทศกาลไหม (โครงการเงินอุดหนุน) ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติองคพระบาท (1) จัดซุมเฉลิมพระเกียติเน่ืองในวันเฉลิม 150,000 50,000 50,000 ปวงชนชาวไทยไดแสดง สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา ความจงรักภักดีแดพระบาท

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ อยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พรอม สมเด็จพระเจาหยูหัว และ

การจัดงานรัฐพิธีตางๆ และจัดงาน ประดับธงตราสัญลักษณ ธงชาติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วันสําคัญของทางราชการ (2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

รัฐพิธีเน่ืองในวันพอแหงชาติ และวันแมแหงชาติ

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาค 1.เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด ดําเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณร 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชนมีความรูดาน สํานักปลัด

ฤดูรอนและบวชศิลจาลิณี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภาคฤดูรอน  และบวชศิลจาลิณี พระพุทธศาสนาและมีจิตสํานึก  

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดศึกษาวิชาการ อยางนอย  50  รูป ท่ีดี

ดานพระพุทธศาสนาอยางเขาใจ
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11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1.  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดรวม ผูบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 1. พุทธศาสนิกชนไดรวม สํานักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) บําเพ็ญบุญกุศลรวมกันในวันสําคัญ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนท่ัวไป ทําบุญบําเพ็ญกุศลรวมกัน

2. เพ่ือเปนการสืบทอดวัฒนธรรม รวมทําบุญตักบาตร เวียนเทียน เน่ืองใน 2.วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

ประเพณีใหคงอยูสืบไป วันวิสาขบูชา อันดีงามคงอยูสืบไป

12 โครงการทองถ่ินไทย ใสใจ เพ่ือใหผูบริหาร  พนักงาน  ลูกจาง ผูบริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 20,000 20,000 20,000 ผูบริหาร ขาราชการและ สํานักปลัด

วิถีพุทธ และสมาชิกสภาเทศบาล ไดรวมกิจกรรม สมาชิกสภาเทศบาล รวมทําบุญตักบาตร พนักงานไดรวมกันปฏิบัติ

ทําบุญตักบาตและบําเพ็ญกุศลในวัน บําเพ็ญกุศล   ในวันธรรมสวนะ   ตามวัด ธรรมบําเพ็ญกุศล

ธรรม สวนะ ตาง ๆ ในเขตเทศบาล

13 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 1.เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและถายทอดสนับสนุนงบประมาณใหศูนยวัฒนธรรม 15,000 1.ทองถ่ินมีแหลงเรียนรู สํานักปลัด

ชุมชน (โครงการเงินอุดหนุน) ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกชุมชน สังคม ไทยสายใยชุมชน ตําบลแวงใหญ ภูมิปญญาทองถ่ิน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

ชุมชน (โครงการเงินอุดหนุน) ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกชุมชน สังคม ไทยสายใยชุมชน ตําบลแวงใหญ ภูมิปญญาทองถ่ิน

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทุกสวน 2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

ในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรม การขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย

ไทยสายใยชุมชน สายใยชุมชน

14 โครงการสนับสนุนการ 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดกิจกรรมใหประชาชน   เขาวัดเพ่ือ 30,000 30,000 30,000 1. พุทธศาสนาไดรับการ สํานักปลัด

ปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ปฏิบัติธรรม และอยูปริวาสธรรม ทํานุบํารุงใหคงอยูสืบไป

(โครงการจากแผนชุมชน) 2. เพ่ือทํานุบํารุง สงเสริมพุทธศาสนา 2. ประชาชนไดเขารับการ

15 โครงการสนับสนุน การจัดงาน เพ่ือเปนการสืบสานประเพณี สนับสนุนงบประมาณใหแกท่ีทําการ 100,000 100,000 100,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

ประเพณีบุญกุมขาวใหญ ไหว วัฒนธรรม และสงเสริมการประกอบ ปกครองอําเภอแวงใหญ อันดีงามคงอยูสืบไป

พระธาตุเจดีย ของดีแวงใหญ อาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี

(โครงการเงินอุดหนุน)
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1.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย

                                  และจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 1. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง 1. จัดหานํ้ายาเคมีภัณฑ สารเคมีและนํ้ามัน 100,000 100,000 100,000 เทศบาลตําบลแวงใหญไมมี กอง

(โครงการจากแผนชุมชน) ท่ีเปนพาหะนําโรค เช้ือเพลิง การระบาดของโรคไขเลือด สาธารณสุข

2.เพ่ือลดจํานวนผูปวยไขเลือดออก 2. ออกพนสารเคมีกําจัดลูกนํ้า ยุงลาย ออก

ในเขตเทศบาล

2 โครงการคัดกรองและดูแลรักษา เพ่ือคนหาและรักษาผูปวยเบาหวาน ดําเนินกิจกรรมคัดกรองดูแลรักษาปญหา 20,000 30,000 30,000 ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ กอง

ปญหาเบาหวานเขาจอประสาทตา และผูสูงอายุท่ีมีภาวะเบาหวาน เบาหวานเขาจอประสาทตาในผูปวย ท่ีมีปญหาเขาจอประสาทตา สาธารณสุข

ในผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ เขาจอประสาทตาใหมีสุขภาพ เบาหวานและผูสูงอายุตําบลแวงใหญ ไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมกับ รพ.

ตําบลแวงใหญ ท่ีดีข้ึน   รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิต แวงใหญ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ตําบลแวงใหญ ท่ีดีข้ึน   รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิต แวงใหญ

ท่ีดีข้ึน

3 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 1. จัดหาเวชภัณฑท่ีเก่ียวของ 30,000 30,000 30,000 ลดจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรค กอง

ในเขตเทศบาล 2. ดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสุนัขและแมว พิษสุนัขบาของประชาชนใน สาธารณสุข

 เขตเทศบาล รวมกับ รพ.

แวงใหญ

4 โครงการปองกันโรค เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราการตาย ดําเนินกิจกรรมเฝาระวัง ควบคุมกรณี 10,000 10,000 10,000 อัตราการเกิดโรคเลปโตสไป กอง

เลปโตสไปโรซีส จากโรคเลปโตสไบโรซีส เกิดการระบาดของโรค โรซีสในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุข

หมดไป รวมกับ รพ.

แวงใหญ

5 โครงการปองกันโรคอุจจาระรวง เพ่ือลดอัตราการปวยและอัตราการตาย1. จัดหาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑท่ีเก่ียวของ 10,000 10,000 10,000 อัตราการปวยโรคอุจจาระรวง กอง

(โครงการจากแผนชุมชน) จากโรคอุจจาระรวง 2. ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี ลดลง สาธารณสุข

เกิดการระบาดของโรค และ รพ.

แวงใหญ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการควบคุมโรคไขหวัดนก เพ่ือเฝาระวังโรคไขหวัดนกและ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑท่ีเก่ียวของ 5,000 10,000 10,000 ไมมีการระบาดของโรคไข กอง

และไขหวัดใหญ  2009 ไขหวัดใหญ 2009 2. ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี หวัดนกและ โรคไขหวัดใหญ สาธารณสุข

 เกิดการระบาดของโรค 2009 และ รพ.

แวงใหญ

7 โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ เพ่ือเปนเงินทุนการศึกษาใหกับบุตร อุดหนุนงบประมาณแกศูนยชวยเหลือ 60,000 60,000 60,000 1.ประชาชนมีความรูความ กอง

ชวยเหลือผูปวยเอดสและผูติดเช้ือฯ ผูติดเช้ือฯ ผูปวยโรคเอดสและติดเช้ือ HIV แกท่ีทําการ เขาใจในการปองกันและรักษา สาธารณสุข

(โครงการเงินอุดหนุน) ปกครองอําเภอแวงใหญ การแพรระบาดของโรคเอดส

2. ผูปวยและผูติดเช้ือไดรับ

การชวยเหลือและอยูรวมกัน

ในสังคมไดอยางปกติ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ในสังคมไดอยางปกติ

8 โครงการปรับปรุงตลาดสด 1. เพ่ือใหตลาดสดเทศบาลตําบล - ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหไดมาตรฐาน 50,000 50,000 50,000 ตลาดสดเทศบาลเปนตลาดสด กอง

เทศบาลใหเปนตลาดสดนาซื้อ แวงใหญเปนตลาดสดนาซื้อและมี ไดแก ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา ท่ีไดรับการรับรองเปนตลาดสด สาธารณสุข

มาตรฐาน ระบบระบายนํ้า หองนํ้า แผงวางขายของ มาตรฐานระดับ 5 ดาว

2. เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ปลอดภัยจากอาหาร  

3. เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความยุติธรรม

และความสะดวกในการจับจาย

9 โครงการตรวจสุขภาพปากและ เพ่ือใหเด็กกอนเกณฑและเด็กวัยเรียนดําเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพปากและ 10,000 10,000 10,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟน กอง

ฟนเด็ก มีสุขภาพปากและฟนแข็งแรง ฟนเด็กกอนเกณฑและเด็กวัยเรียน แข็งแรง สาธารณสุข

และ รพ.

แวงใหญ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 โครงการประกวดสงเสริมสุขภาพ 1. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมประกวดเตนแอโรบิกประชาชน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

ดวยการเตนแอโรบิก รักการออกกําลังกาย ท่ัวไป/เด็กนักเรียน อยางนอยปละ 1 ครั้ง แข็งแรง สาธารณสุข

2. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

11 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1.เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ดําเนินการสงเสริมการออกกําลังกายอยาง 120,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

เพ่ือสุขภาพ รักการออกกําลังกาย ตอเน่ือง พรอมจัดหาเครื่องออกกําลังกาย แข็งแรง สาธารณสุข

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ กลางแจงและวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของ

รางกายแข็งแรง

12 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต 200,000 150,000 150,000 อาสาสมัครสาธารณสุข กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข ของสมาชิก อสม. เทศบาลเพ่ือใหความรูและทัศนศึกษา ประจําหมูบานมีความรูและ สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงคท่ี โครงการ

อาสาสมัครสาธารณสุข ของสมาชิก อสม. เทศบาลเพ่ือใหความรูและทัศนศึกษา ประจําหมูบานมีความรูและ สาธารณสุข

(โครงการจากแผนชุมชน) ดูงาน มีประสิทธิภาพในการทํางาน และ รพ.

แวงใหญ

13 โครงการรณรงครักษาความ 1. เพ่ือใหทองถ่ินมีความสะอาด 1. จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด 20,000 20,000 20,000 เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

สะอาดในเขตเทศบาล และเปนระเบียบเรียบรอย รวมกับประชาชนและสรางจิตสํานึกใหแก และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

(โครงการจากแผนชุมชน) 2. เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก ประชาชนในเขตเทศบาล  

 ในเรื่องของการรักษาความสะอาด 2. จัดทําปายรณรงครักษาความสะอาดใน  

เขตเทศบาล

14 โครงการลางตลาดสดเทศบาล 1. เพ่ือใหบริเวณตลาดสดสะอาด 1. ลางตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ 10,000 10,000 10,000 มีตลาดสดท่ีสะอาด ถูก กอง

ปราศจากเช้ือโรค อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สุขลักษณะ ปราศจากโรค สาธารณสุข

2. เพ่ือใหบริเวณตลาดสดเทศบาลไม 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑท่ีเก่ียวของ ติดตอไมมีการแพรเช้ือสูชุมชน

สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม
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15 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน สนับสนุนการดําเนินงานของ  อสม.ใน 70,000 70,000 70,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง

มูลฐาน สาธารณสุข ชุมชน/หมูบาน  ในเขตเทศบาล เพ่ือให ประสิทธิภาพมากข้ึน สาธารณสุข

(โครงการเงินอุดหนุน - ภารกิจ 2. เพ่ือจัดบริการสุขภาพเบื้องตน ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม   ไดแก และ รพ.

ถายโอน) (โครงการจากแผนชุมชน) ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข แวงใหญ

การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ

และการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องตน

16 โครงการจัดระบบบริการ เพ่ือดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินตาม 1. ดําเนินการจัดหารถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน 1,500,000 400,000 400,000 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแล กอง

การแพทยกอนถึงโรงพยาบาล ประกาศสํานักงานหลักประกัน (EMS) พรอมอุปกรณ และชวยเหลือไดทันที สาธารณสุข

ของหนวยกูชีพเทศบาลตําบล สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2550 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณกูชีพตามประกาศ

แวงใหญ คณะกรรมการ สป.สช.กําหนด   

ท่ี 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

แวงใหญ คณะกรรมการ สป.สช.กําหนด   

(โครงการจากแผนชุมชน) 3. จายคานอกเวลาราชการของพนักงาน

กูชีพตามระเบียบของทางราชการกําหนด

17 โครงการจัดกิจกรรมการเดิน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการ จัดกิจกรรมเดิน ว่ิงมินิมาราธอน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

ว่ิงมินิมาราธอน ออกกําลังกายและมีสุขภาพรางกาย แข็งแรง สาธารณสุข

แข็งแรง

18 โครงการปองกันโรคปาก เทาเปอย 1. เพ่ือควบคุมโรคปาก เทาเปอยในโคดําเนินการฉีดปองกันโรคปาก เทาเปอยแก 10,000 10,000 10,000 อัตรการเกิดโรคปากและเทา กอง

แกโคและกระบือ และกระบือไมใหแพร โคและกระบือ เปอยในโคและกระบือในเขต สาธารณสุข

เทศบาล

19 โครงการสนับสนุนและพัฒนากองทุน สนับสนุนและบริหารจัดการดาน สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

หลักประกันสุขภาพระดับตําบล การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การ ระดับตําบล เทศบาลตําบลแวงใหญ สามารถเขารับบริการดาน สาธารณสุข

ควบคุมโรค การฟนฟูสมรรถภาพและ สาธารณสุขไดอยางครอบคลุม

การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ และท่ัวถึงทุกกลุมอายุ
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1.4   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 1.เพ่ือสนับสนุนอุปกรณกีฬาให จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแกชุมชน 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สํานักปลัด

ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล แกประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

2 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  เยาวชน จัดแขงขันกีฬาระหวางชุมชนตาง ๆ 150,000 150,000 150,000 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด

ตานยาเสพติด ประชาชนท่ัวไป  รักการออกกําลังกายในเขตเทศบาล ผูเขารวมโครงการ ไดแก ท่ัวไปมีสุขภาพรางกาย

(โครงการจากแผนชุมชน) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ผูนําชุมชน    คณะกรรมการหมูบาน แข็งแรง

2.เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ กลุมองคกร  กลุมอาชีพ และประชาชน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ท่ัวไป

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี 

ท่ัวไป

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ เพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคี จัดสงนักกีฬาซึ่งประกอบดวย บุคลากร 40,000 40,000 40,000 เกิดความสามัคคีระหวาง สํานักปลัด

แขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ในหมูคณะ ระหวางบุคลากรองคกร ของเทศบาล  ผูนําชุมชน   สมาชิกอปพร. บุคลากรของอปท.ในเขต

ปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนท่ัวไป  ฯลฯ  เขารวมแขงขันกีฬาฯ อําเภอแวงใหญ

ในเขตอําเภอแวงใหญ

4 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน จัดกิจกรรมสงเสริมเน่ืองในวันเยาวชน 50,000 50,000 50,000 เยาวชน มีความรู ความ สํานักปลัด

เยาวชนแหงชาติ กําลังหลักในการพัฒนาประเทศ แหงชาติ (20 กันยายน)  เชน กิจกรรม สามารถและเปนกําลัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ในอนาคต แขงขันกีฬา  เขาคายเยาวชนหรือคาย หลักในการพัฒนาทองถ่ิน

พุทธธรรม  เปนตน

5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล พรอมลู สนาม 2,600,000 1.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กองชาง

กลางเทศบาล บริเวณหนอง ออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด และติดตั้งโคมไฟ (สปอรตไลน) รอบ แข็งแรงและหางไกลยาเสพติด

กระรอก  หมูท่ี  7 2.เพ่ือใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย สนาม  รายละเอียดตามแบบแปลน 3.มีสถานท่ีออกกําลังกาย

(โครงการจากแผนชุมชน) ท่ีเพียงพอ เทศบาลกําหนด เพียงพอ
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6 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก 1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการ กอสรางลาน คสล.ขนาดกวาง  16 เมตร 100,000 1.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กองชาง

ประสงคตานยาเสพติด  หมูท่ี 5 ออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด ยาว  26 เมตร  รายละเอียดตาม แข็งแรงและหางไกลยาเสพติด

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพ่ือใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย แบบแปลนเทศบาลกําหนด 3.มีสถานท่ีออกกําลังกาย

ท่ีเพียงพอ เพียงพอ

1.5   แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสานใยรักสานสัมพันธ 1. เพ่ือเสริมสรางความรัก ความเขาใจ จัดกิจกรรมใหความรูดานการสรางความ 20,000 20,000 20,000 1.สถาบันครอบครัว/กลุมองคกร สํานักปลัด

ครอบครัวอบอุนและเยี่ยมบาน ความอบอุนและเขมแข็ง  ซึ่งเปน เขมแข็งแกสถาบันครอบครัว การใชเวลา ชุมชนมีความสัมพันธอันดี

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี 

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ครอบครัวอบอุนและเยี่ยมบาน ความอบอุนและเขมแข็ง  ซึ่งเปน เขมแข็งแกสถาบันครอบครัว การใชเวลา ชุมชนมีความสัมพันธอันดี

ผูสูงอายุและผูพิการ รากฐานใหชุมชนและสังคม รวมของครอบครัว     และทํากิจกรรม 2. ผูสูงอายุและผูพิการ มีขวัญ          

(โครงการจากแผนชุมชน) มีความเขมแข็ง สันทนาการ      สานสัมพันธของสมาชิก กําลังใจ และสุขภาพจิตดีข้ึน

2. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ในครอบครัว   กิจกรรมกลุมสัมพันธ

สามัคคีในครอบครัว กิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุ

3. เพ่ือดูแลผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพ

ท้ังดานรางกาย  จิตใจ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 1. เพ่ือวางแผนชุมชน กําหนด - อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผน 35,000 35,000 35,000 1. ผูนําชุมชนมีความรูในการ สํานักปลัด

(โครงการจากแผนชุมชน) วิสัยทัศนชุมชน  แนวทางการ ชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน จัดทําแผนชุมชน แนวทางการ รวมกับ สนง.

พัฒนาชุมชน บทบาทหนาท่ีของผูนําชุมชน ความสําคัญ พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพผูนําชุมชน ในการจัดเวทีประชาคม      การพัฒนา 2.  ผูนําชุมชนมีบุคลิกภาพท่ีดี อ.แวงใหญ

บุคลิกภาพผูนําชุมชน นาเช่ือถือ

72 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี 1. เพ่ือพิทักษคุมครองสตรี   เด็กและ ดําเนินโครงการหรือใหความชวยเหลือ 20,000 20,000 20,000 สตรีและเด็กไดรับการพิทักษ สํานักปลัด

และการพัฒนาครอบครัว เยาวชน และพิทักษคุมครองแกสตรี เด็ก เยาวชน คุมครองและครอบครัวในเขต รวมกับ สนง.

2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให การดําเนินงานดานพัฒนาสตรี     และ เทศบาลเปนครอบครัวท่ี พัฒนาชุมชน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเปน ครอบครัวเปนศูนยพัฒนาครอบครัวใน อบอุน อ.แวงใหญ

ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชน  

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ เพ่ือใหกลุมสตรีตําบลแวงใหญ สนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือดําเนินกิจกรรม 20,000 กลุมสตรีตําบลแวงใหญ  เปน สํานักปลัด

จัดงานวันสตรีสากล มีความสามัคคี เกิดความเขมแข็ง เน่ืองในวันสตรีสากล ใหแกกลุมองคกรสตรี องคกรท่ีมีความเขมแข็งและ

(โครงการเงินอุดหนุน) ตําบลแวงใหญ  มีความสามัคคี

  9,265,640 10,245,040 5,045,040

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

รวมยุทธศาสตรท่ี  1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

  9,265,640 10,245,040 5,045,040

2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชนดาน 1.เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกราษฎร   เชน  50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

การสงเสริมอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล การสงเสริมการใชสมุนไพรธรรมชาติ นอกฤดูทํานา

2.เพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายได ทดแทนสารเคมี  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

แกประชาชน ดํารงชีวิตและสรางรายได  และหลักสูตร  

อ่ืน ๆ  ตามความตองการของประชาชน

รวมยุทธศาสตรท่ี  1

2.  ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการอุดหนุนกลุมปลูกหมอน 1. เพ่ือสนับสนุนกลุมปลูกหมอน สนับสุนงบประมาณในการจัดหาสถานท่ี 10,000       1. ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

เลี้ยงไหม เลี้ยงไหมบานดอนบาลไท หมูท่ี 2 ปลูกหมอนเลี้ยงไหม นอกฤดูทํานา

(โครงการเงินอุดหนุน) 2. เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ 2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

นอกฤดูกาลทํานา

3. เพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายได

แกประชาชน

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือใหกลุมตาง ๆ  ในเขตเทศบาล อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดตั้งกลุม 150,000 150,000 1.กลุมอาชีพ กองทุน องคกร สํานักปลัด

ของกลุมอาชีพ  กองทุน มีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาท่ี การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม ในทองถ่ิน มีความเขมแข็ง

คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ยั่งยืน ข้ันตอนการขอรับเงินอุดหนุนจาก 2.รายไดของกลุมเพ่ิมมากข้ึน

(โครงการจากแผนชุมชน)  ทองถ่ิน การติดตามผลการดําเนินงาน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

(โครงการจากแผนชุมชน)  ทองถ่ิน การติดตามผลการดําเนินงาน

 และทัศนศึกษาดูงาน

 2.2   แนวทางการพัฒนา  :  การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชน เพ่ือสงเสริมการทํามาหากินของ ชวยเหลือประชาชนดานการเกษตร เชน 70,000 70,000 70,000 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน สํานักปลัด

ดานการเกษตร ราษฎร การจัดซื้อวัสดุเพ่ือแจกจายราษฎร 2. ลดปญหาการพอพยพ

(โครงการจากแผนชุมชน) ไดแก  พันธุขาวพันธุดี  พันธุพืช  ปุย  แรงงาน

เครื่องมือการเกษตร และจัดซื้อครุภัณฑ 

ไดแก เครื่องสูบนํ้า เครื่องจักรกลการเกษตร

2 โครงการชวยเหลือประชาชน 1.เพ่ือแกไขปญหาความยากจน ใหการชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย 160,000 160,000 160,000 ราษฎรท่ียากจนและยากไร

ดานท่ีอยูอาศัย 2.เพ่ือใหประชาชนท่ียากจนตาม ท่ีมีฐานะยากจนดานท่ีอยูอาศัย ไดแก มีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงถาวร

บัญชีลงทะเบียนคนยากจนมีท่ีอยู วัสดุอุปกรณในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย

อาศัย หรือการซอมแซมท่ีอยูอาศัยให

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

74 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการสงเสริมสนับสนุน 1.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนมีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการตามบัญชี 372,000 372,000 372,000 ผูพิการมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูพิการ ในการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิต ของเทศบาลตําบลแวงใหญและตาม ไดรับการชวยเหลือจาก (งบรัฐบาล

ท่ีดีข้ึน นโยบายรัฐบาล ภาครัฐอยางเทาเท่ียมกัน และ

2.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนไดรับ  งบเทศบาล)

ความชวยเหลือจากหนวยงาน

ราชการอยางเทาเทียมกัน

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูปวยเอดส มีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตามบัญชี 42,000 42,000 42,000 ผูปวยเอดสมีรายได และมี สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิต ของเทศบาลตําบลแวงใหญและตาม คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (งบรัฐบาล

ท่ีดีข้ึน นโยบายรัฐบาล และ

งบเทศบาล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบเทศบาล)

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน 1.เพ่ือใหผูสูงอายุ ขาดผูดูแลและมี สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตามบัญชี 3,654,000 3,654,000 3,654,000 ผูสูงอายุมีรายได  และมี สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ฐานะยากจนมีรายไดในการดํารงชีพ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ และตาม คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (งบรัฐบาล

2. เพ่ือใหผูสูงอายุ ขาดผูดูแล และ นโยบายรัฐบาล และ

มีฐานะยากจนไดรับการชวยเหลือ  งบเทศบาล)

จากหนวยราชการอยางเทาเทียมกัน

6 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส เพ่ือใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส สงเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการแก 30,000 30,000 30,000 ผูดอยโอกาสและครัวเรือนท่ี สํานักปลัด

และครัวเรือนท่ีตกเกณฑจปฐ. ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ จปฐ. มี ผูดอยโอกาสและครัวเรือนท่ีตกเกณฑ ตกเกณฑ จปฐ. มีรายไดและ รวมกับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จปฐ. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สนง.พัฒนา

ชุมชนฯ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

7 โครงการจัดทําขอมูลหมูบานแ/ชุมชน 1.เพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปใชใน 1. ฝกอบรมใหความรูแกผูจัดเก็บขอมูล 30,000 30,000 30,000 1. การจัดทําขอมูลหมูบาน/ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลแวงใหญ การวางแผน การกําหนดนโยบาย และดําเนินการจัดเก็บขอมูลหมูบาน/ชุมชน ชุมชนของเทศบาลตําบล

ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง แวงใหญถูกตองตรงกับความ

มีประสิทธิภาพ เปนจริงและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนา 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

เทศบาลตําบลแวงใหญ ท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ในเขตเทศบาล

8 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ  เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 1. จัดทําแบบพิมพ แบบบันทึกบัญชี 20,000 20,000 20,000 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ABC การมีสวนรวมของประชาชนในการ รายรับ - รายจายครัวเรือน จํานวน 210 ท่ีดีข้ึน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ABC การมีสวนรวมของประชาชนในการ รายรับ - รายจายครัวเรือน จํานวน 210 ท่ีดีข้ึน

พัฒนาและแกไขปญหาของตนเอง ครัวเรือน 2. ชุมชนมีความเขมแข็ง

ตั้งแตระดับครัวเรือน หมูบานและ 2. จัดอบรมใหความรูในการจัดทําบัญชี

ระดับตําบล ครัวเรือน

3. จัดเวทีประชาคมจัดทําแผนชุมชน

2.3   แนวทางการพัฒนา  : การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดฝกอบรมใหความรู  สงเสริมประชาชน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ใช สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ความตระหนักและมีความรูเก่ียวกับ ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับสนง.

แนวทางการใชปรัชญาเศรษฐกิจ ชีวิต ในการดํารงชีวิตมากข้ึน เกษตรและ

พอเพียง   สนง.พัฒนา

 ชุมชนฯ

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ
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2.4  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการขุดลอกลําหวย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกลําหวยสภาพเดิม  ขนาดกวางเฉลี่ย 951,000 ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

หนองเอ่ียน (เริ่มจากฝายราษฎร ทําการเกษตรและอุปโภค บริโภค 45  เมตร  ยาว 300 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 เกษตรและอุปโภค บริโภค

สามัคคี-สะพานหัวฝาย) หมูท่ี 7 เมตร   ตองการขุดเพ่ิม   ขนาดกวางเฉลี่ย  

(โครงการลําดับท่ี 3  จากการ 45 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 1.50  เมตร  

ประชาคมทองถ่ิน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางคันก้ันนํ้า คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ คันก้ันนํ้า กวาง 3.50  เมตร  ยาว 30.00 920,000 ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

ลําหวยตะก่ัว 2 จุด  หมูท่ี  5 ทําการเกษตรและอุปโภค บริโภค เมตร    สูงจากกนลําหวย   2.00  เมตร  เกษตรและอุปโภค บริโภค  

(โครงการจากแผนชุมชน) หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา   105  

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

3 โครงการขุดลอกฝายนํ้าลน  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกฝาย ขนาดกวาง  70 เมตาร ยาว 1,200,000  ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

หมูท่ี  2 (โครงการจากแผนชุมชน) ทําการเกษตรและอุปโภค บริโภค 100  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร มีคันดิน เกษตรและอุปโภค บริโภค

 3 ดาน รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

4 โครงการขุดลอกฝายหลวง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกฝายหลวงดานทิศเหนือ ยาว  108 1,188,000  ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

หมูท่ี  1 (โครงการลําดับท่ี 1 จาก ทําการเกษตรและอุปโภค บริโภค เมตร  ดานทิศใตยาว  130  เมตร  ดาน เกษตรและอุปโภค บริโภค

การประชาคมทองถ่ิน) ทิศตะวันออกยาว  122  เมตร   ดาน

ทิศตะวันตกยาว  135 เมตร    ลึกเฉลี่ย

2  เมตร 
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 ขุดลอกฝายนอย หมูท่ี  1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ ขุดลอกฝาย ขนาดกวาง 35 เมตร  ยาว ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

 (โครงการจากแผนชุมชน) ทําการเกษตรและอุปโภค บริโภค 168  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร 414,000 เกษตรและอุปโภค บริโภค

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีนํ้าเพ่ือ กอสรางรางสงนํ้าคสล. ยาว 1,400 เมตร 3,950,000 ประชาชนมีนํ้าเพ่ือทําการ กองชาง

เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 7 ทําการเกษตร พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า เกษตรตลอดป

(โครงการจากการประชาคมทองถ่ิน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

4,468,000 5,559,000 12,280,000  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

รวมยุทธศาสตรท่ี  2

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

3.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงทอเมนต เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน มีนํ้าท่ี ปรับปรุงทอจายนํ้า ระบบประปาหมูบาน 1,557,000   ประชาชนในทองถ่ินมีนํ้า กองชาง

ประปา หมูท่ี  5  สะอาดในการอุปโภค บริโภค ทอพีวีซี ขนาด  ? 3 น้ิว ระยะทางรวม สะอาดในการอุปโภค บริโภค

(โครงการลําดับท่ี 2 จากการ รอบหมูบาน 4,580  เมตร   ระยะทาง  

ประชาคมทองถ่ิน) 158 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  

เทศบาลกําหนด

2 โครงการปรับปรุงทอเมนตประปา เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน มีนํ้าท่ี ขยายเขตระบบประปาหมูบาน ทอพีวีซี 650,000     ประชาชนในทองถ่ินมีนํ้า กองชาง

หมูท่ี  4  (โครงการลําดับท่ี 1 สะอาดในการอุปโภค บริโภค ขนาด ? 2" ระยะทาง 2,530 เมตร สะอาดในการอุปโภค บริโภค

จากการประชาคมทองถ่ิน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

3.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน  คสล. เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนนคสล. ผิวจราจรกวาง 5 3,630,000   ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้าถนน สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต เมตร ระยะทาง 758 เมตร หนา  0.15 ปลอดภัยในการคมนาคม

ภูนารักษ  (ตลอดสาย)  หมูท่ี  6 ทางการเกษตร เมตร  พรอมวางทอระบายนํ้า  ? 0.60 และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการลําดับท่ี 1 จากการ x 1.00  เมตร   ระยะทาง 639  เมตร เกษตร

ประชาคมทองถ่ิน) พรอมบอพัก คสล. จํานวน  64  บอ 

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน มีนํ้าท่ี เปลี่ยนหอถังนํ้าประปาใหมแบบลูกบอล 420,000     ประชาชนในทองถ่ินมีนํ้า กองชาง

ประปาหมูบาน  โดยติดตั้งหอ สะอาดในการอุปโภค บริโภค ขนาดความจุไมนอยกวา 15 ลูกบาศกเมตร สะอาดในการอุปโภค บริโภค

หอถังใหม  หมูท่ี  7 (โครงการลําดับ รายละเอียดตามวางทอระบายนํ้า  ขนาด

ท่ี 1 จากการประชาคมทองถ่ิน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี 1 จากการประชาคมทองถ่ิน)

5 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร ? 0.40  x 1.00 เมตร  ระยะทางรวม 1,890,000   ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ถนนชูเจริญ หมูท่ี 2  (โครงการ บานเรือนประชาชน   และปองกัน สองขาง 900  เมตร  พรอมบอพัก คสล. ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

ลําดับท่ี 1 จากการประชาคม ปญหานํ้าทวม จํานวน 90 บอ  รายละเอียดตามแบบ และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

ทองถ่ิน) แปลนเทศบาลกหนดกําหนด

6 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ? 0.60 x 1.00 เมตร 674,000     ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

รพช. (จากสี่แยกถนนรพช. บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง  278  เมตร พรอม ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

ทางทิศใต)  หมูท่ี  5  (โครงการ ปญหานํ้าทวม บอพัก คสล. จํานวน 28  บอ รายละเอียด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

7 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ? 0.40 x 1.00 เมตร 1,490,000  ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

วิเศษสิงหศร  (ชวงจากถนน บานเรือนประชาชน  และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง  799  เมตร พรอม ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

หนองอินทรพัฒนา - สามแยก ปญหานํ้าทวม บอพัก คสล.จํานวน 80 บอ  รายละเอียด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

ชนบท-กุดรู)  หมูท่ี  3(โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาล

ลําดับท่ี 2 จากการประชาคมทองถ่ิน)
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

8 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ? 0.60 x 1.00 เมตร 935,000     ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ประชาราษฎรบํารุงดานทิศใต บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทาง   385  เมตร  พรอมบอพัก ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

หมูบาน หมูท่ี  4 ปญหานํ้าทวม คสล. จํานวน 38 บอ  รายละเอียดตาม และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

(โครงการจากแผนชุมชน) แบบแปลนเทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางซุมประตู เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 2,000,000  พสกนิกรชาวไทยได กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย โครงสรางเหล็ก ตกแตงดวยเรซินแกะลาย  แสดงออกถึงความจงรักภักดี

(โครงการนโยบายผูบริหาร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ตอสถาบันพระมหากษัตริย

10 โครงการยกระดับดินถนนบะผึ้ง - เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ยกระดับดินขนาดกวาง  4  เมตร    ยาว 220,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ประชาอุทิศ  หมูท่ี  1 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 500  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร  ลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หนา  0.10  เมตร   รายละเอียดตาม และขนสงผลิตผลทางการ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หนา  0.10  เมตร   รายละเอียดตาม และขนสงผลิตผลทางการ

แบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี วางทอระบายนํ้า   ? 0.40 x 1.00   เมตร 331,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้าซอย สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ระยะทาง 158 เมตร  พรอมบอพัก คสล. ปลอดภัยในการคมนาคม

ประดูทอง หมูท่ี  3 ทางการเกษตร จํานวน  16  บอ  รายละเอียดตาม และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) แบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

12 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ? 0.60 x 1.00  เมตร 1,841,000   ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ประจักษ (ตลอดสาย) หมูท่ี 7 บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวม 2   ขาง 758 เมตร  พรอม ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการลําดับท่ี 2 จากการ ปญหานํ้าทวม บอพัก คสล. จํานวน 76 บอ  รายละเอียด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

ประชาคมทองถ่ิน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

80 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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13 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้าถนนรอบหมูบาน  ดังน้ี 747,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ถนนรอบหมูบาน  หมูท่ี  5 บานเรือนประชาชน และปองกัน   -  ชวงท่ี 1 จากบานพอแกว ถึงบาน ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม แมแดง วางทอระบายนํ้า ? 0.40 เมตร และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

ยาว  98.00  เมตร  

พรอมบอพัก  คสล.  จํานวน  10   บอ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

  -  ชวงท่ี 2 จากบานนายเฉลิมเกียรติ ถึง

บานนางไพยนต  วางทอระบายนํ้าขนาด

 ? 0.40 เมตร ยาว 52 เมตร พรอมบอพัก  

คสล.จํานวน 5 บอ  รายละเอียดตาม

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

คสล.จํานวน 5 บอ  รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

  -  ชวงท่ี  3  จากบานนางณมัย  ถึงบาน

พอแกว  โดย  วางทอระบายนํ้า ขนาด  

? 0.40 เมตร ยาว 105 เมตร พรอมบอพัก

คสล. จํานวน  11  บอ  รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

  -  ชวงท่ี  4  จากสี่แยกหนาโรงเรียนบาน

บะแค(ฝงตะวันตก) โดยวางทอชนิดอัดแรง

มอก.ช้ัน 3 ? 0.40 เมตร ยาว 101 เมตร

พรอมบอพัก จํานวน 8 บอ  รายละเอียด 

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

81 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ลงหินคลุกกวาง  6 เมตร    ยาว  2,000 1,943,000  ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสุขเกษม  หมูท่ี  2 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา   12,000  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร หนา 0.10 เมตร  (บดอัดแนน)  ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

หินคลุก ไมนอยกวา  1,440  ลบ.ม เกษตร

พรอม ระบายนํ้า คสล.อัดแรง มอก. ช้ัน 3

?   0.40 x 1.00  เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

15 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัด 846,000.00 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนราษฎรสามัคคี - สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต แนน ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

โนนตะก่ัว  หมูท่ี  4 ทางการเกษตร 2,500 ม. หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

โนนตะก่ัว  หมูท่ี  4 ทางการเกษตร 2,500 ม. หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

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

รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

16 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ 1. เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยก 200,000     1. ลดปญหาการจราจร กองชาง

จราจร 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ เจริญพันธและสามแยกหนาโรงเรียน 2. ประชาชนมีความปลอดภัย

ชุมชนบานแวงใหญ  ในการสัญจรไปมา

17 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง 3,500,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

รพช.หมายเลข  3030 (ชวงท่ีสอง สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 6 เมตร  ยาว  1,000 เมตร   พรอม ปลอดภัยในการคมนาคม

บะแค-ฮองหอย)  หมูท่ี 5 ทางการเกษตร ไหลทางลาดยางกวางขางละ 1  เมตร และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เกษตร

กําหนด

82 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00  เมตร  ยาว 2,098,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนทาเกวียนพัฒนา  หมูท่ี 3 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 763.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร   ปลอดภัยในการคมนาคม (ของปม.

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และขนสงผลิตผลทางการ จากจังหวัด)

กําหนด เกษตร

19 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า มอก.ช้ัน3 ? 0.60 x 1.00 553,000     ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

เทนอิสสระ  หมูท่ี  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร ระยะทางรวมสองขาง 228.00 เมตร ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม พรอมบอพักนํ้า จํานวน  24  บอ และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

20 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ?  0.40 เมตร  ยาว 1,075,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ถนนประชานุสรณ  หมูท่ี  4 บานเรือนประชาชน และปองกัน 512  เมตร  พรอมบอพัก คสล. จํานวน 52 ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ถนนประชานุสรณ  หมูท่ี  4 บานเรือนประชาชน และปองกัน 512  เมตร  พรอมบอพัก คสล. จํานวน 52 ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม บอ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

กําหนด

21 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า  ?  0.60 เมตร ยาว 274 657,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

รพช. (ฝงตะวันออกเริ่มจาก บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  พรอมบอพัก คสล. จํานวน  27 บอ ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

หนาวัดทรงธรรม)  หมูท่ี  4 ปญหานํ้าทวม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

(โครงการลําดับท่ี 2 จากการประชาคม

ทองถ่ิน)  

22 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด  ? 0.60 เมตร 606,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

จันนุสรณ หมู 2 บานเรือนประชาชน และปองกัน ท้ังสองขางยาวรวม  282 เมตร  พรอม ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม บอพัก คสล.มีฝาปดตะแกรงจํานวน  26 บอ และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

ไหลทางทับหนาดวยลาดยาง รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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23 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรัง พรอมบดอัดแนน 205,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนหนองเขียนพัฒนา สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต   ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

หมูท่ี 4 (โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

หินลูกรังไมนอยกวา 456 ลบ.ม.ราย เกษตร

ระเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

24 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 154,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนธิเวช  หมูท่ี  4 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต   ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 570  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

หินลูกรังไมนอยกวาา 342 ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

25 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 62,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนลําหวยหนองเอ่ียน สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต  ผิวจราจร  กวาง 4.00 เมตร   ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

ชวงท่ี  1 (ถนน รพช.3030-ฝาย ทางการเกษตร 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

ตนโพธ์ิ)  หมูท่ี 4 หินลูกรังไมนอยกวา  138 ลบ.ม. เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

26 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 304,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนลําหวยหนองเอ่ียน สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร   ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

(ชวงท่ี  2 จากถนน รพช.3030- ทางการเกษตร 900  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

ฝายราษฎรสามัคคี)  หมูท่ี  4 หินลูกรังไมนอยกวา   675   ลบ.ม. เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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27 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 440,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนสระแดง หมูท่ี 5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

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

หินลูกรังไมนอยกวา 975 ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

28 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3.50 เมตร 167,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ซอยบานเย็น หมูท่ี  3 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว 87  เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลูกรังกวางขางละ  0.30 เมตร หนา  0.20 และขนสงผลิตผลทางการ

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เกษตร

กําหนด

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

กําหนด

29 โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับใชในกิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางหมูบาน โดยเทคอนกรีต 600,000     มีสถานท่ีใชในดําเนิน กองชาง

หนองกระทุมลาย หมูท่ี  4 สาธารณะรวมกันของประชาชนและ และยกระดับศาลา กิจกรรมสาธารณะรวมกัน

(โครงการจากแผนชุมชน) หนวยงานราชการท่ีกวางขวางและ   -หลังใหญ ขนาดกวาง 5 เมตร ท่ีสะดวก สบาย

สะดวก สบาย ยาว 9 เมตร 

   -หลังเล็ก  ขนาดกวาง   3.50    เมตร 

ยาว 6 เมตร  และหองนํ้า    ขนาดกวาง

2 เมตร ยาว  2.50 เมตร จํานวน  2 หอง

รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

30 โครงการกอสรางศาลา เพ่ือใหมีสถานท่ีในการประชุม กอสรางหอประชุมอเนกประสงค 600,000 มีสถานท่ีประชุมชาวบานและ กองชาง

อเนกประสงค  หมูท่ี  5 ชาวบานและรับรองสวนราชการ/ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล จัดกิจกรรมของชุมชนท่ีมี

(โครงการลําดับท่ี 1 จากการประชุม หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีออก กําหนด มาตรฐาน

ประชาคมทองถ่ิน) ตรวจเยียมราษฎรในหมูบาน
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31 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตร 875,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

สายแวงใหญ - ทุมหวย  ม.7 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว   500   เมตร    รายละเอียดตาม ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร แบบแปลนเทศบาลกําหนด และขนสงผลิตผลทางการ

 เกษตร

32 โครงการขยายไหลทางถนน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขยายไหลทาง  คสล.ขางละ 1.50 - 2.50 862,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

รพช. 4052 (จากสี่แยกหมูท่ี 6   ถึง สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต เมตร ระยะทางรวม   2   ขาง  814  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

สามแยกหนองโบสถ) ท้ังสองขาง ทางการเกษตร หนา 0.10 เมตร (โดยเริ่มตนจากถนน รพช. และขนสงผลิตผลทางการ

หมูท่ี  6 (โครงการลําดับท่ี 2 จาก รพช. 4052  ตัดกับถนนศิริราษฎรบํารุง) เกษตร

การประชุมประชาคมทองถ่ิน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

33 โครงการกอสรางพรอมวางทอระบาย เพ่ือใหเปนการระบายนํ้าจากอาคาร กอสรางวางทอระบายนํ้า  ? 0.60 x 1.00 ม. 1,404,000   ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี 

33 โครงการกอสรางพรอมวางทอระบาย เพ่ือใหเปนการระบายนํ้าจากอาคาร กอสรางวางทอระบายนํ้า  ? 0.60 x 1.00 ม. 1,404,000   ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

นํ้าถนนสุขาภิบาล 1 บานเรือนประชาชน     และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง  600  เมตร พรอม ปลอดภัยในการคมนาคม

(จากหนา ร.ร.แวงใหญวิทยาคม 2. เพ่ือใหเปนการระบายนํ้าจากอาคาร บอพักคสล. จํานวน  60  บอ  รายละเอียด และขนสงผลิตผลทางการ

ไปทางทิศตะวันออก ท้ังสองขาง) บานเรือนประชาชน     และปองกัน ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

หมูท่ี  7 (โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม

34 ขยายเขตระบบประปาหมูบานถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน มีนํ้าท่ี ขยายเขตระบบประปาหมูบาน  ตาม 400,000     ประชาชนในทองถ่ินมีนํ้า กองชาง

แถวหมอพัฒนา หมูท่ี 3 สะอาดในการอุปโภค บริโภค ถนนแถวหมอพัฒนา รายละเอียดตาม สะอาดในการอุปโภค บริโภค

(โครงการลําดับท่ี 1 จากการประชุม แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ประชาคมทองถ่ิน)
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35 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี  ผิวจรารจร  กวาง  4.00 - 6.00  เมตร 3,000,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

สายบานบะแค - หัวฝาย หมูท่ี 5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว  781.00  เมตร  พรอมลงทอ ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลอดเหลี่ยม ขนาด 3.00 x 3.00  เมตร และขนสงผลิตผลทางการ

จํานวน  3  ชอง  รายละเอียดตาม เกษตร

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

36 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ยาว  130  เมตร 234,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ประชารวมใจ ซอย 1 (หลังราน สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต หนา 0.15  เมตร  พรอมวางทอระบายนํ้า ปลอดภัยในการคมนาคม

ป.เจริญยนต)  หมูท่ี 3 ทางการเกษตร จํานวน  2  จุด รายละเอียดตามแบบแปลน และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) เทศบาลกําหนด เกษตร

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

37 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00 - 7.00  เมตร 7,900,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

สายบ.บะแค-โนนสวรรค หมูท่ี 5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว  2,126.00  เมตร  พรอมลงทอ ปลอดภัยในการคมนาคม (ขอ งปม.

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10  เมตร และขนสงผลิตผลทางการ จาก อบจ.)

จํานวน  4  ชอง  รายละเอียดตาม เกษตร

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

38 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี  ผิวจรารจร  กวาง  3.00 - 4.00  เมตร 756,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ทองดี  หมูท่ี  5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว  344.00  เมตร   หนา 0.15  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และขนสงผลิตผลทางการ

เกษตร

39 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนนคสล.   ขนาดกวาง  4  เมตร 144,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

กองกูล หมูท่ี  5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว 72   เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทาง  ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลงหินคลุก  เฉลี่ย  0.20 เมตร รายละเอียด และขนสงผลิตผลทางการ

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร
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40 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 405  เมต  หนา 643,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลงสระหนองสิม  หมูท่ี  4 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร เทศบาลกําหนด และขนสงผลิตผลทางการ

เกษตร

41 กอสรางถนน คสล.รอบหนองพระ เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ถนน คสล.ขนาดกวาง 2.50 เมตร   ยาว 715,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูท่ี  1 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 540 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอมไหลทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร รายละเอียด และขนสงผลิตผลทางการ

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

42 กอสรางถนน คสล. ซอยรวมมิตร เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขนาดกวาง 3.50 เมตร  ยาว 19 เมตร หนา 35,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูท่ี  5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 0.15 เมตร ไหลทางลงหินคลุกเฉลี่ยขางละ ปลอดภัยในการคมนาคม

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หมูท่ี  5 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 0.15 เมตร ไหลทางลงหินคลุกเฉลี่ยขางละ ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร 0.20  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน และขนสงผลิตผลทางการ

เทศบาลกําหนด เกษตร

43 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง  5  เมตร 583,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

รัศมี  หมูท่ี  7 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว  220  เมตร  หนา  0.15  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และขนสงผลิตผลทางการ

 เกษตร

44 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5  เมตร 437,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ผานหนาโรงเรียนบานบะแค หมูท่ี สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว  165 เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา   825 ปลอดภัยในการคมนาคม

5 ทางการเกษตร ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) กําหนด เกษตร

88 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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45 โครงการวางทอระบายนํ้าจากบาน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร  (1) วางทอระบายนํ้า มอก.ช้ัน 3 ? 0.80 420,000     ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

(นายบุญเลิศ  มัสชิโม)  หมูท่ี  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร พรอมบอพัก ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม นํ้า จํานวน  9  บอ และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

 (2) ถมดินพรอมบดทับ กวาง  5.00  เมตร

สูงเฉลี่ย  1.20  เมตร  ยาว  106  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

46 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้าชนิดอัดแรง มอก. ช้ัน  3 68,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ฝายใหญ  หมูท่ี 5 บานเรือนประชาชน และปองกัน ? 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร รายละเอียด ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

47 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้าชนิดอัดแรง มอก. ช้ัน  3 592,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

47 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้าชนิดอัดแรง มอก. ช้ัน  3 592,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

แวงใหญ-หวยยาง(ชวงท่ีเช่ือมถนน บานเรือนประชาชน และปองกัน ท้ังสองขาง โดยวางทอระบายนํ้า ขนาด ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

ศิริราษฎรบํารุง) หมู  1 ปญหานํ้าทวม นํ้าขนาด ? 0.40 เมตร  ยาวรวม และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

(โครงการจากแผนชุมชน) 282 เมตร พรอมบอพัก จํานวน 27 บอ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

48 โครงการวางทอระบายนํ้าซอย เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด ? 0.40 เมตร 189,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

หนองอินทร(อารีย)  หมู  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน ยาว  90 เมตร  พรอมบอพัก จํานวน  8 บอ ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

49 โครงการปรับปรุงลงหินลูกรัง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ลงหินลูกรัง ผิวจราจรกวาง 4.00 - 6.00 503,000     ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต เมตร ระยะทางรวม 2,235 เมตร หนาเฉลี่ย ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนเรียบคลองอีสานเขียว หมูท่ี 5 ทางการเกษตร 0.10 เมตร พรอมบดอัดเรียบ รายละเอียด และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

89 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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50 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 243,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ   ผิวจราจรกวาง  3  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนหนองเครือซูท  หมู  2 ทางการเกษตร ยาว 900 เมตร หนา  0.20 เมตร  ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.ม.  รายละเอียด เกษตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

51 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 167,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  4  เมตร ยาว ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนทาเกวียนพัฒนา  ซอย 1 ทางการเกษตร 464 เมตร  หนา   0.20   เมตร  ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

หมูท่ี  3 ลูกรังไมนอยกวา  371  ลบ.ม. รายละเอียด เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

(โครงการจากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

52 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 225,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  4   เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนเรียบคลองลําหวยทราย หมูท่ี 5 ทางการเกษตร ยาว 625 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ลูกรังไมนอยกวา 500  ลบ.ม. รายละเอียด เกษตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

53 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 446,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ   ผิวจราจรกวาง  4  เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนลําหวยยาง หมู 3 ทางการเกษตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ลูกรังไมนอยกวา  990 ลบ.ม.  รายละเอียด เกษตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

90 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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54 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม  634,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ ผิวจราจรกวาง 5  เมตร ยาว ปลอดภัยในการคมนาคม

รพช. เช่ือมฝายใหญ หมู 5 ทางการเกษตร  1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร และขนสงผลิตผลทางการ

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

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

55 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 560,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

พรอมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง 5  เมตร ยาว ปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนโสกขามปอม  หมู 1 ทางการเกษตร ยาว  3,500 เมตร  หนา  0.15  เมตร และขนสงผลิตผลทางการ

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

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

56 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 200,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกลี่ยและบดอัด สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง 4  เมตร  ยาว ปลอดภัยในการคมนาคม

เขาฝายราษฎรสามัคคีดานทิศเหนือ ทางการเกษตร 900 เมตร  หนา  0.10  เมตร ท้ังสองขาง และขนสงผลิตผลทางการ

ขางลําหวยหนองเอ่ียน  หมูท่ี  4 ลําหวย  รายละเอียดตามแบบแปลน เกษตร

(โครงการจากแผนชุมชน) เทศบาลกําหนด

57 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ชวงท่ี 1 เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรัง พรอม 416,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรัง ถนนวัดปาบานดอนบาลไท สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต บดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม

เช่ือมบานหวยยาง  หมูท่ี 2 ทางการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร หนา .015 เมตร และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 240 ลบ.ม. เกษตร

(ลบ.ม.แนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

ชวงท่ี 2 เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรัง

พรอมบดอัดแนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 ม.
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 ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 525 

ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

ชวงท่ี 3 เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังอัดแนน

ผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร  ระยะทาง

300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 157 ลบ.ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

58 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 270,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

58 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี เกรดปรับเกลี่ยลงหินลูกรังพรอมบดอัดแนน 270,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรังถนนโนนแกนเถา  หมูท่ี  6 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร   ระยะทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

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

หินลูกรังไมนอยกวา  600  ลบ.ม. เกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

59 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพ่ือใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนองแวง 1,000,000  1. ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง

หนองแวง หมูท่ี 3 และออกกําลังกายในเขตเทศบาล บริเวณดานทิศเหนือของสระหนองแวง แวดลอมท่ีสวยงาม (เกินศักยภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 2. มีสถานท่ีออกกําลังกาย ขอรับเงินอุดหนุน

จว. กรมสงเสริมฯ

60 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือประชาชนนทองถ่ินไดมีถนน ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว  189 เมตร 620,000 ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ประชาราษฎรบํารุง หมูท่ี 7 (ชวง สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรไมนอย สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ

ถนนสุขาภิบาล 1 ถึงถนน ร.พ.ช. สะดวกรวดเร็ว กวา 1,134 ตารางเมตร 65 ของครัวเรือนท้ังหมด

หมายเลข 3030) ในเขตเทสบาล
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61 โครงการวางทอระบายนํ้าถนน เพ่ือเปนการระบายนํ้าจากอาคาร วางทอระบายนํ้า ขนาด  ? 0.60 x 1.00  2,900,000 การระบายนํ้าจากอาคาร กองชาง

ประชาอุทิศ  หมูท่ี  7 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร ยาวรวมท้ังสองขาง 1,058  เมตร  บานเรือนสะดวก และลด

(โครงการจากแผนชุมชน) ปญหานํ้าทวม พรอมบอพักนํ้า จํานวน  212  บอ  และ ปญหานํ้าทวม

เทคอนกรีตทับหลังทอ ขนาดกวาง 1.00

เมตร  หนา  0.10 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

62 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแกว เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร 325,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ปตตะ หมูท่ี 3  (โครงการจากแผน สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

ชุมชน) ทางการเกษตร ลูกรังกวางขางละ 0.15 เมตร หนา 0.20 และขนสงผลิตผลทางการ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกษตร

63 โครงการปรับปรุงลงหินลูกรัง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ลงหินลูกรัง ขนาดกวาง 5  เมตร  ยาว 423,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนโนนดู  หมูท่ี  4 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต 1,700 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.10 เมตร และ ปลอดภัยในการคมนาคม

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ขยายผิวถนนดินจากเดิม 3  เมตร  เปน และขนสงผลิตผลทางการ

5 เมตร  ยาว  250  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50 เกษตร

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

64 โครงการยกระดับดินดานทิศเหนือ 1.  เพ่ือระบายนํ้าและปองกันปญหา ยกระดับดินขนาดกวาง 9 เมตร    ยาว 611,000 ลดปญหาความเดือดรอน กองชาง

ของสระหนองแวงพรอมวางทอ นํ้าทวม 200  เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร  ปริมาตร ใหแกประชาชน จากนํ้าทวมขัง

ระบายนํ้า  หมูท่ี  2 2. เพ่ือรองรับนํ้าตามโครงการปรับ ดินถมไมนอยกวา   1,937    ลบ.ม. และปญหาลูกนํ้ายุงลาย

(โครงการจากแผนชุมชน) ปรุงภูมิทัศนรอบหนองแวงของเทศบาพรอมวางทอระบายนํ้า  มอก.ช้ัน 3

ระยะทางยาว  200  เมตร  บอพักนํ้า

 คสล.วางทุกระยะ 15 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด
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65 โครงการขยายถนนและปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขนาดกวางเฉลี่ยชวงแรก  1.50 เมตร ยาว 200,000 ปลอดภัยในการคมนาคม

บอพักถนนไผสีทอง หมูท่ี 2 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต ยาว 64 เมตร และบอพัก  61  เมตร และ และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ทางการเกษตร ปรับปรุงบอพัก จํานวน  6 บอ  พรอมเท เกษตร

พ้ืนคอนกรีตหนา  0.15 เมตร  ยาว  125

เมตร  กวางเฉลี่ย  1.25  เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

66 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขนาดกวาง  4 เมตร  ยาว  1,015  เมตร 394,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนซําผักหวาน  หมูท่ี  1 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต สูงเฉลี่ย 0.80  เมตร  พรอมลงหินลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม

ทางการเกษตร กวาง  4  เมตร  ยาว 1,015  เมตร  หนา และขนสงผลิตผลทางการ

เฉลี่ย  0.10  เมตร  และลงทอระบายนํ้า เกษตร

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ

เฉลี่ย  0.10  เมตร  และลงทอระบายนํ้า เกษตร

มอก.ช้ัน 3 ?  0.40  เมตร  จํานวน  3 จุด

จุดละ 7 ทอน  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

67 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  400  เมตร 168,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หนองเฒายา-ซําผักหวาน หมูท่ี 1 สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต สูงเฉลี่ย 0.60  เมตร  พรอมลงหินลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม

ทางการเกษตร กวาง  5  เมตร  ยาว 400  เมตร  หนา และขนสงผลิตผลทางการ

เฉลี่ย  0.10  เมตร  รายละเอียดตาม เกษตร

แบบแปลนเทศบาลกําหนด
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68 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี กอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรกวาง  6-8 3,850,000   3,850,000   3,850,000  ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

บานแวงใหญ - บานโคกสวาง - สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต เมตร  ยาว  9,100  เมตร โดยดําเนินการ ปลอดภัยในการคมนาคม (ประสาน

บานหวยยาง หมูท่ี 1 ทางการเกษตร ดังน้ี และขนสงผลิตผลทางการ แผน อบจ.)

(โครงการลําดับท่ี 2 จากการประชาคม ชวงท่ี  1  ถนนแวงใหญ - หวยยาง เกษตร

ทองถ่ิน) ระยะทาง  1,500  เมตร

(โครงการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น) ชวงท่ี  2  ถนนคอนฉิม - หวยยาง

ระยะทาง   1,500  เมตร

69 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1.เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัย 1. ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสูพ้ืนท่ี 2,000,000   1,000,000   1,000,000  ครัวเรือนท่ีไดรับบริการไฟฟา กองชาง

และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย ในการสัญจรไปมา การเกษตร ดังน้ี มีรอยละ  95   ของครัวเรือน

สูพ้ืนท่ีการเกษตร 2.เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาสําหรับ - ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมูท่ี  3 โดย ท้ังหมดในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

สูพ้ืนท่ีการเกษตร 2.เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาสําหรับ - ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมูท่ี  3 โดย ท้ังหมดในเขตเทศบาล

(โครงการจากแผนชุมชน) ทําการเกษตรท่ีเพียงพอ เริ่มจากบานนายวิรัตน  คําละมุล  ไปถึง

(โครงการนโยบายผูบริหาร) หมูท่ี 7  (โครงการลําดับท่ี 1)

- ถนนแวงใหญ - หวยยาง  หมูท่ี  1

(โครงการลําดับท่ี 1 เขต 1)

- ถนนแวงใหญ - หวยยาง (จากบาน

นายสมหวัง-หนองไผลอม)

- ถนนหลุบกุง - หนองไผลอม หมูท่ี  6

- ถนนสุขาภิบาล 1 หมูท่ี  7

- ถนนแวงใหญ - ทุมหวย  หมูท่ี  3

และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู

พ้ืนท่ีการเกษตร ตามความตองการของ

ประชาชน
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     - จากหมูบานไปวัดปาบานบะแค 

(เริ่มจากเสาไฟฟาสามแยกทางไป

วัดปา)  หมูท่ี  5

    - ถนนประชาอุทิศ  หมูท่ี  7 

    - ตามถนนลําหวยหนองเอ่ียน หมูท่ี 4

      - จากถนน รพช.ไปทางทิศใต - ท่ีนา

แมกองม)ี  หมูท่ี  5

     - ทางเขาฝายตนโพธ์ิ  หมูท่ี 4

     - จากวัดปาบานบะแค - ถนน รพช.

หมายเลข 3030  จากเสาไฟฟาตนสุดทาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หมายเลข 3030  จากเสาไฟฟาตนสุดทาย

วัดปาบานบะแค   ถึงถนน รพช. 3030 

(สระแดง)

     - จากวัดปาบานบะแค - โนนสวรรค

จากเสาไฟฟาตนสุดทาย วัดปาบานบะแค

ถึงบานโนนสวรรค ระยะทาง  2,000 เมตร

     - ถนน รพช. - ลําหวยทรายตอนบน

หมูท่ี  5  - ท่ีนาแมกองมี

     - จากสะพานลําหวยหนองเอ่ียน  ถึง

โรงเรียนบานบะแค  หมูท่ี  5  ระยะทาง

700  เมตร  จากเสาไฟฟาตนสุดทายสะพาน

ลําหวยหนองเอ่ียน - โรงเรียนบานบะแค

และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู

พ้ืนท่ีการเกษตร ตามความตองการของ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

ประชาชน

2. ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  ดังน้ี

-  ถนนภายในหมูบาน หมูท่ี  1  จํานวน

22  จุด , หมูท่ี 2  จํานวน  11  จุด

หมูท่ี 3 จํานวน 22  จุด , หมูท่ี 4 จํานวน

  8  จุด  ,  หมูท่ี 7 จํานวน 16  จุด

-  ถนนหนาสํานักงานเทศบาล 

และติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามถนน ซอย

ตาง ๆ ตามความตองการของประชาชน

70 โครงการขยายเขตประปาในเขต 1.เพ่ือขยายเขตการบริการประปา - ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคตาม 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนท่ีไดรับบริการ กองชาง

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

70 โครงการขยายเขตประปาในเขต 1.เพ่ือขยายเขตการบริการประปา - ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคตาม 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนท่ีไดรับบริการ กองชาง

เทศบาล ใหท่ัวถึง ตามถนนแวงใหญ-หวยยาง (คุมนอย) ประปา มีรอยละ 95  ของ

(โครงการจากแผนชุมชน) 2.เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ และถนน หรือซอยตาง ๆ ตามความ ของครัวเรือนท้ังหมดในเขต

ประปาอยางท่ัวถึง ตองการของประชาชน เทศบาล

71 โครงการกอสรางหรือซอมแซม เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคมท่ี  ซอมแซมทอระบายนํ้า   รางระบายนํ้า 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนน ซอยตาง ๆ รางระบายนํ้าและ สะดวกปลอดภัยและขนสงผลผลิต โดยดําเนินการตามแผนซอมแซมฯ ของ ปลอดภัยในการคมนาคม

ทอระบายนํ้า ทางการเกษตร กองชางหรือตามความจําเปนเดือดรอน และขนสงผลิตผลทางการ

(โครงการจากแผนชุมชน) ของประชาชน เกษตร
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3.2  แนวทางการพัฒนา  : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือมีเครื่องมือ เครื่องใชท่ีเพียงพอ จัดซื้อวัสดุ    ครุภัณฑดับเพลิงท่ีชํารุด 50,000 50,000 50,000 เทศบาลสามารถชวยเหลือ สํานักปลัด

ดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช และสามารถชวยเหลือประชาชน และไมเพียงพอ ตลอดจนการบํารุงรักษา ประชาชนไดอยางรวดเร็ว

ในการปองกันและบรรเทา ไดทันทีเมื่อเกิดภัย ใหมีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา เมื่อเกิดสาธารณภัย

สาธารณภัย  

2 โครงการจัดตั้งหรือฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก อปพร. จัดตั้งหรือฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 250,000 250,000 250,000 เทศบาลสามารถชวยเหลือ สํานักปลัด

ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย ในดานการปองกันและบรรเทา ปองกันภัยฝายพลเรือน ประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

ฝายพลเรือน (อปพร.) สาธารณภัย    เมื่อเกิดสาธารณภัย

3 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ 1. เพ่ือเผยแพรใหความรูในดานการ ประชาสัมพันธ    เผยแพร    ความรู 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีความรูดานการ สํานักปลัด

เผยแพร  ใหความรูแกประชาชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและบรรเทา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

เผยแพร  ใหความรูแกประชาชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและบรรเทา  

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแกประชาชนในทองถ่ิน รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ สาธารณภัย   และความรู  

และใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด 2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ ยาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ

ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด

ตลอดจนการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด                 

4 โครงการเงินชวยเหลือผูประสบ เพ่ือใหประชาชนผูประสบสาธารณภัยสนับสนุนงบประมาณ/สิ่งของแกผูประสบ 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผูประสบสาธารณภัย สํานักปลัด

สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง สาธารณภัย ไดรับการชวยเหลืออยาง

และทันเวลา  ท่ัวถึง
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3.3  แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจร เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก ตั้งดานสกัดทุกหมูบาน  ตั้งดานสกัด 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุจากการจราจร สํานักปลัด

ชวงเทศกาล ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ถนนชนบท-กุดรู  1 จุด ลดนอยลง

2 โครงการติดตั้งปายเตือนจราจรหรือ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  มีความ ติดตั้งปายเตือนจราจรหรือกระจกโคง 350,000     ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

กระจกโคงตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ในเขตเทศบาล ในการสัญจรไปมา

ในเขตเทศบาล  

(โครงการลําดับท่ี 3 หมูท่ี 6)

3 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัย 1. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัด

ฝายพลเรือน ในการใหความชวยเหลือประชาชน อยางนอยปละ  1  ครั้ง อยางรวดเร็วและทันเวลา รวมกับ

กรณีประสบสาธารณภัย ท่ีทําการ

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

กรณีประสบสาธารณภัย ท่ีทําการ

2. เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนท่ี ปกครองอําเภอ

ประสบสาธารณภัย สภ.แวงใหญ

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก เพ่ือใหสมาชิก อปพร. มีการ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริม 30,000 30,000 30,000 สมาชิก อปพร.มีการรวม รพ.แวงใหญ

อปพร. เน่ืองในวันสถาปนาอปพร. ดําเนินกิจกรรมรวมกัน และมีความ กิจกรรมสามาชิก อปพร. เชน  การ กิจกรรมมากข้ึนและมีความ สํานักปลัด

(22 มีนาคม) สมัครสมานสามัคคี รวมบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ สามัคคีในหมูคณะ
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3.4   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนอบรม เพ่ือใหผูใชรถ ใชถนน มีความ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 15,000 1. ผูรถใชถนน มีความ สํานักปลัด

อาสาสมัครจราจรในชุมชน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ ปลอดภัย และมีวินัยจราจร

(โครงการเงินอุดหนุน)  2. อุบัติเหตุลดลง

2 โครงการปองกันและปราบปราม เพ่ือปองกันและปราบปราม อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 30,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติดจังหวัดขอนแกน และอาชญากรรมลดลงและ

(โครงการเงินอุดหนุน) (ศตส.จ.ขอนแกน) เพ่ือดําเนินงานภายใต หมดไปจากหมูบานเปาหมาย

วัตถุประสงคของโครงการ

3 โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1. เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 30,000 1.การแพรระบาดของ สํานักปลัด

ตานยาเสพติด เขาใจในการปองกันและการแพร ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ ยาเสพติดและอาชญากรรม

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ตานยาเสพติด เขาใจในการปองกันและการแพร ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ ยาเสพติดและอาชญากรรม

(โครงการเงินอุดหนุน) ระบาดของยาเสพติด และปองกัน  ลดลงและหมดไปจากหมู

อาชญากรรม บานเปาหมาย

2. เพ่ือสรางความรวมมืออันดี สราง 2. ประชาชนรูถึงวิธีการ

ความเขาใจ ความสามัคคี ระหวาง รักษาความปลอดภัยใน

ขาราชการกับประชาชนในพ้ืนท่ี ชุมชนของตนเอง

4 โครงการพัฒนาเครือขายผูประสาน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ สนับสนุนงบประมาณใหแกปกครอง 35,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด

พลังแผนดิน ดําเนินงานของผูประสานพลังแผน อําเภอแวงใหญเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค และอาชญากรรมลดลงและ

(โครงการเงินอุดหนุน) ดินตามนโยบายของรัฐบาล ของโครงการ หมดไปจากหมูบานเปาหมาย

5 โครงการปองกันและคนหา เพ่ือเปนการ Re-X-RaY คนหาผูเก่ียว อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 10,000 ลดปญหายาเสพติดใน สํานักปลัด

ผูเก่ียวของกับยาเสพติด ของกับยาเสพติดทุกหมูบาน ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ (ศต.ส.อ.แวงใหญ) เขตเทศบาล

(โครงการเงินอุดหนุน) ตลอดจนการปองกันและปราบปราม เพ่ือดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ

ยาเสพติด โครงการ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา 1 .เพ่ือใหเด็ก เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด สนับสนุนงบประมาณใหแก  โรงเรียน 25,000 25,000 25,000 1.เด็ก เยาวชนใชเวลาวาง สํานักปลัด

ตานยาเสพติด ประโยชน หางไกลยาเสพติด แวงใหญวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบาน ใหเกิดประโยชน

(โครงการเงินอุดหนุน) 2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนมีสุขภาพ แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค เพ่ือ 2.เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ รางกายแข็งแรง

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด

7 โครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน เพ่ือเปนการลดอัตราการทะเลาะวิวาท สนับสนุนงบประมาณ  ใหแก 14,000 14,000 14,000 1.ลดปญหาการทะเลาะวิวาท สํานักปลัด

กรณีการทะเลาะวิวาท (เยาวชนรัก ในพ้ืนท่ีและลดปญหาทางสังคม ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือ ในกลุมวัยรุน

กัน สรางสรรคบานเกิด) ดําเนินการตามวัตถุประสงคโครงการ 2. ลดปญหาทางสังคม

โครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน

8 โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายผู 1. เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ 1. จัดตั้งผูประสานพลังแผนดิน จํานวน 70,000       70,000       70,000      1. ผูประสานพลังแผนดินมี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

8 โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายผู 1. เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ 1. จัดตั้งผูประสานพลังแผนดิน จํานวน 70,000       70,000       70,000      1. ผูประสานพลังแผนดินมี

ประสานพลังแผนดิน 25 ตาสับปรด) ยาเสพติดในเขตเทศบาล 7 หมูบาน ๆ ละ 25 คน สวนรวมในการปองกันและ

2. เพ่ือพัฒนาและสรางเครือขายแกน 2. จัดฝกอบรมใหความรูแกผูประสาน แกไขปญหายาเสพติด

นําผูประสานพลังแผนดินยาเสพติด พลังแผนดิน 2. แกนนําผูประสานพลัง

3. เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกให แผนดินมีจิตสํานึกและตระหนัก

ผูประสานพลังแผนดินตระหนักและ ในการปองกันและแกไขปญหา

มีสวนรวมในการปองกันและแกไข ยาเสพติดในหมูบาน

ปญหายาเสพติด 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

4.เพ่ือรณรงคตอตานยาเสพติดตาม ท่ีดี มีจิตสํานึกท่ีจะเขารวม

นโยบายของรัฐบาล รับผิดชอบตอสังคม

101 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

9 โครงการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยา 1.เพ่ือใหผูใชสารเสพติดสามารถปรับ จัดฝกอบรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี 175,000 175,000 175,000 1. ผูใชสารเสพติดสามารถ

เสพติด เปลี่ยนสภาวสุขภาพตนเองและเผชิญ จํานวน 50 คน ปรับเปลี่ยนสภาวะสุขภาพ

ปญหาพรอมท้ังแกไขปญหาไดถูกตอง ของตนเองและเผชิญปญหา

2. เพ่ือใหผูใชสารเสพติดสามารถควบ พรอมท้ังแกไขปญหาไดถูก

คุมพฤติกรรมและแกไขตนเองได ตอง

3. เพ่ือใหผูใชสารเสพติดมีแรงจูงใจ 2. ผูใชสารเสพติดสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ควบคุมพฤติกรรมตนเองและ

ในการดูแลตนเอง และลด ละ เลิก ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด

ใชสารเสพติดได 3. ผูใชสารเสพติดเกิดแรงจูงใจ

ในการปรับเปลี่ยนความคิด

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ในการปรับเปลี่ยนความคิด

พฤติกรรม ในการดูแลตนเอง

และสามารถอยูในสังคมได

อยางปกติสุข

17,693,000 24,294,000 38,622,000  รวมยุทธศาสตรท่ี  3

102 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา
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4.1   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร  ต้ังแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภณัฑและการตลาด

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ1.   ฝกอบรมใหความรูแกประชาชน และ 40,000 40,000 40,000 ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักปลัด

สูมาตรฐาน ผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรอง สนับสนุนการจัดทําบรรจุภัณฑ ไดรับมาตรฐานและมีมูลคา เทศบาล และ

มาตรฐาน 2. ฝกอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ เพ่ิมข้ึน สนง.พัฒนา

2. เพ่ือสงเสริมดานการตลาดของ ชุมชน จัดทําบรรจุภัณฑของกลุมอาชีพ ชุมชน 

ผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับอยาง อ.แวงใหญ

แพรหลายและสรางความมั่นใจ

ใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ

4.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ

2 โครงการถนนคน OTOP  เพ่ือสงเสริมดานการตลาดสินคา จัดใหมีตลาดถนนคน   OTOP อยางนอย 60,000 60,000 กลุมผูผลิตสินคา OTOP สํานักปลัด

OTOP และสรางทางเลือกใหแก เดือนละ 1 ครั้ง มีตลาดในการวางจําหนาย เทศบาล และ

ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา สินคาและมีรายไดเพ่ิมข้ึน สนง.พัฒนา

 ชุมชน 

 อ.แวงใหญ

4.2   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน 

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย 1. เพ่ือใหมีศูนยถายทอดความรูดาน สนับสนุนการดําเนินการจัดประชุม 15,000 15,000 15,000 มีศูนยถายทอดความรูดาน สํานักปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรและการประมง    แก คณะกรรมการบริหารศูนยถายทอด และใหบริการดานการเกษตร เทศบาล

การเกษตร ประชาชนอยางยั่งยืน เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแวงใหญ และการประมงในระดับ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตําบลท่ียั่งยืน

ของศูนย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการฝกอบรมใหความรูแก 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับวิชาการเกษตร 60,000 60,000 60,000 ประชาชนสามารถนําความรู สํานักปลัด

ประชาชนดานการเกษตร วิชาการเกษตร  และสามารถนํา ดานตาง ๆ ไดแก การเลี้ยงโคเน้ือ การ ไปใชในชีวิตประจําวัน  และ เทศบาลและ

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ผลิตขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ   การ มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการ สนง.เกษตร

2. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ปลูกผักปลอดสารพิษ  การจัดทําไรนา จําหนายสินคาเกษตร อ.แวงใหญ

จากการจําหนายสินคาเกษตร สวนผสม  การเพาะเห็ดฟางแบบ  

กองเตี้ย  การปลูกปอเทือง การสงเสริม  

การใชปุยคอก  การรณรงคไมเผา  

ตอซังขาว  การสงเสริมการบํารุงดินนา

ดวยอินทรียวัตถุ ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

4.3   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียว

2556บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิง -ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม 30,000 30,000 30,000  แหลงทองเท่ียวไดรับการ สํานักปลัด

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเจดีย พัฒนาฟนฟู

(เจดียศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา) 2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชน - จัดทําปายประชาสัมพันธหรือปายแนะนํา

รวมแรงรวมใจและเกิดความสามัคคี แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม

ในชุมชน

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
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2556บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิง -ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 30,000 30,000 30,000 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ สํานักปลัด

การทองเท่ียวเชิงเกษตร เกษตร เชิงเกษตรเพ่ือประชาสัมพันธศูนยเรียนรู เกษตรตําบลแวงใหญ  เปน

(ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ 2. เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริม ทางการเกษตร แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร

การเกษตรตําบลแวงใหญ) 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนได - จัดทําปายประชาสัมพันธหรือปายแนะนํา ในระดับอําเภอ

บริโภคอาหารปลอดภัย องคความรูเพ่ือปรับปรุงศูนยเรียนรูเชิง

เกษตรบานบะแค

175,000 235,000 235,000  

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

5.  ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

รวมยุทธศาสตรท่ี  4

5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 1. เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย คาจางเหมาขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 20,000 20,000 20,000 1. เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

 2.เพ่ือรักษาความสะอาดและความ  และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

เปนระเบียบเรียบรอย  2. ปญหามลภาวะจากขยะ

 3. เพ่ือลดปญหามลภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป

2 โครงการจัดการขยะอยางคุมคา 1. เพ่ือใหประชาชนรูจักการรักษา 1. จัดตั้งธนาคารขยะประจําหมูบานๆ ละ 50,000 50,000 50,000 1. เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

ลดภาวะโลกรอน ความสะอาดในอาคารบานเรือนอยาง 1   แหง และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

ถูกวิธี 2. ประกวดชุมชนจัดการขยะครบวงจร 2. ปริมาณขยะลดลง

2. เพือลดปริมาณขยะ และไดมาตรฐาน 3. ปญหามลภาวะจากขยะ

3. เพ่ือลดปญหามลภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป

4. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีข้ึน ลดภาวะ 4. ประชาชนท่ัวไปและพนัก

โลกรอน งานเก็บกวาดขยะมีความรู

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
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ความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารจัดการขยะในระดับ

ครัวเรือนและระดับทองถ่ิน

3 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะ 1.เพ่ือใหมีระบบกําจัดท่ีมีประสิทธิภาพกอสรางโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ 1,500,000 1. ปญหามลภาวะจากขยะ กอง

2. เพ่ือลดภาวะโลกรอน จํานวน  1  แหง  รายละเอียดตาม มูลฝอยลดลงและหมดไป สาธารณสุข

แบบแปลนเทศบาลกําหนด 2. สามารถลดภาวะโลกรอนได

4  โครงการขุดลอกและลางรองระบาย เพ่ือใหคู คลอง รองนํ้า ทอระบายนํ้า จางแรงงานราษฎร ในทองถ่ิน / จางเหมา 30,000 30,000 30,000 1. ทอระบายนํ้า คู คลอง กอง

นํ้า ทอระบายนํ้า และถนนสาธารณะ สามารถระบายนํ้าไดสะดวกเกิดความผูประกอบการเพ่ือขุดลอกและลางทอ ระบายนํ้าไดสะดวก สาธารณสุข

(โครงการจากแผนชุมชน) สะอาดในทองถ่ิน ระบายนํ้าในเขตเทศบาล 2. เกิดความสะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอยในทองถ่ิน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ระเบียบเรียบรอยในทองถ่ิน

3. ปญหามลพิษลดลง

5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก 1.เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน ปลูกหญาแฝกบริเวณแหลงนํ้าสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 ปองกันการพังทลายของ สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ 2.เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมและ ตาง ๆ  ในเขตเทศบาล หนาดินได

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ

106 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) (สวนท่ี5) -รายละเอียดโครงการพัฒนา



. .

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์ 1. เพ่ือเปนการแกไขภาวะโลกรอน จัดกิจกรรมการปลูกตนไมในสถานท่ีราชการ 30,000 30,000 30,000 1.ประชาชนมีจิตสํานึกใน สํานักปลัด

รักษพ้ืนท่ีสีเขียว โดย เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ชุมชน ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีสาธารณะ  เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติ

2. เพ่ือรณรงคและสรางจิตสํานึกให ทางเขาริมคลอง รวมถึงการปลูกปาในพ้ืนท่ี ท่ีมีอยู

ประชาชนมีสวนรวมในการปลูกและ ปาเสื่อมโทรม 2. พ้ืนท่ีปาในทองถ่ิน

 ดูแลรักษาตนไม มีมากข้ึน

3. เพ่ือพัฒนาเมืองใหนาอยู  

3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักและเห็น สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 25,000 1.เยาวชน ตระหนักและเห็น สํานักปลัด

เขาคายเยาวชนรักสิ่งแวดลอม คุณคาของสิ่งแวดลอม แวงใหญวิทยาคม  โรงเรียนชุมชนบาน คุณคาของสิ่งแวดลอม

(โครงการเงินอุดหนุน) 2. เพ่ือใหเยาวชนรูจักการทํางาน แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค  เพ่ือ 2. เยาวชนรูจักการทํางาน

เปนทีม  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ เปนทีม

งบประมาณและท่ีมา
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

เปนทีม  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ เปนทีม

เยาวชนรักสิ่งแวดลอม

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน เพ่ือใหเขตเทศบาลมีความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน   ระยะทาง  151  เมตร 750,000  เขตเทศบาลมีความสวยงาม กองชาง

ชนบท-กุดรู  (ชวงหนาอาคาร เปนระเบียบเรียบรอย ปริมาณพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,612    ตร.ม. เปนระเบียบเรียบรอย

สํานักงานเทศบาลหลังใหม ถึง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

อาคาร OTOP) กําหนด

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพ่ือใหมีสถานท่ีพักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองสองหอง 200,000 ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองชาง

หนองสองหองและสนามเด็กเลน ใจในเขตเทศบาล ยาว  113  เมตร รายละเอียดตาม ออกกําลังกายและพักผอน

ขางหนองสองหอง หมูท่ี  7 แบบแปลนเทศบาลกําหนด หยอนใจ

(โครงการจากแผนชุมชน)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนฝายราษฎร 300,000 ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองชาง

ฝายราษฎรสามัคคี หมูท่ี  4 และพักผอนหยอนใจแกประชาชน สามัคคีตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ออกกําลังกายและพักผอน

(โครงการจากแผนชุมชน) ท่ัวไป หยอนใจ
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7 โครงการติดตั้งรั้วลวดหนามปองกัน เพ่ือปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ ติดตั้งรั้วลวดหนาม โดยใชเสาคสล. 250,000     ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ กองชาง

แนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนโคก ประโยชน ขนาด 4+4+2 น้ิว พรอมลอมดวย ประโยชนได

บะแจงและหนองสระแบง หมู 1 ลวดหนามอยางดีเบอร 14 ตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหสนามบริเวณขางอาคาร ปรับปรุงสนาม ขนาดกวาง  20  เมตร 350,000     สนามบริเวณขางอาคาร กองชาง

สนามอาคาร OTOP OTOP  มีความเปนระเบียบสวยงาม ยาว 77 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน OTOP มีเปนระเบียบ

เทศบาลกําหนด สวยงาม

5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ีงบประมาณและท่ีมา

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการบํารุงดินนาดวยอินทรีย 1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินให - จัดกิจกรรมรณรงคการใชปุยคอกแทน 30,000 30,000 30,000 1. เกษตรกรมีการใชปุยคอก สํานักปลัด

วัตถุ อุดมสมบูรณ ปุยเคมี เพ่ิมมากข้ึน และลดการเผา รวมกับ สนง.

2. เพ่ือลดการใชปุยเคมีและเผา -จัดกิจกรรมรณรงคลดการเผาตอซังขาว ตอซังขาวและการใชปุยเคมี เกษตรอําเภอ

ตอซังขาว โดยใชวิธีไถกลบ 2. ดินนามีความอุดมสมบูรณ แวงใหญ

มากข้ึน ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน

2 โครงการรณรงคการใชสารสกัด 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใช - ฝกอบรมใหความรูในการนําสมุนไพร 20,000 20,000 20,000 1. ประชาชนใชสารสกัดจาก สํานักปลัด

ธรรมชาติทดแทนสารเคมี สารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมี สกัดแทนสารเคมี สมุนไพรแทนสารเคมีเพ่ิมข้ึน รวมกับ สนง.

2. เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 2. ผูบริโภคไดรับอาหาร เกษตรอําเภอ

ปลอดสารพิษ แวงใหญ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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3 โครงการสงเสริมการอนุรักษ 1. เพ่ือเพ่ิมพันธุปลาในแหลงนํ้า -  กําหนดแหลงนํ้าอนุรักษ 30,000 30,000 30,000 1. มีแหลงอนุรักษพันธุปลา สํานักปลัด

พันธุปลาในนํ้าสาธารณะ สาธารณะ -  จัดวางกฎระเบียบ 2. มีแหลงผลิตอาหารตาม รวมกับ สนง.

2. เพ่ืมเพ่ิมแหลงผลิตอาหาร ตาม - จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน เกษตรอําเภอ

ธรรมชาติ แวงใหญ

1,215,000 2,640,000 240,000  

6.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รวมยุทธศาสตรท่ี  5

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

1 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร 1. เพ่ือใหเทศบาลมีระบบบริหารงาน ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารเทศบาล 20,000 20,000 20,000 1. การบริหารงานเทศบาล สํานักปลัด

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ และสมาชิกสภาเทศบาล  และสนับสุนน ตําบลแวงใหญ มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ของทางราชการ การเลือกตั้งระดับชาติ 2. การเมืองทองถ่ินมีความ

2. เพ่ือการเมืองทองถ่ินมีความ โปรงใสและสุจริต

โปรงใส และสุจริต

2 โครงการอบรมความรูดานการ เพ่ือสงเสริมใหผูนําและกรรมการ จัดการอบรมผูนําชุมชนและกรรมการ 35,000 ผูนําชุมชน กรรมการชุมชน สํานักปลัด

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ชุมชนใหมีความรู  ความเขาใจใน ชุมชน รวมกับบุคลากรในทองถ่ิน จํานวน บุคลากรในทองถ่ิน มีความรู

และกฎหมายทองถ่ิน ระบอบประชาธิปไตยและทราบ 1  ครั้ง เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย

บทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน และบทบาทหนาท่ีในการ  

ชุมชนเทศบาล ดําเนินงานของชุมชน

3 โครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น  เพ่ือลดปญหาความเดือดรอน ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไมไดรับผลกระทบ สํานักปลัด

ของประชาชน ของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ ของประชาชน    กรณีมีโครงการท่ีจะ จากการดําเนินโครงการของ

จากการดําเนินโครงการของเทศบาล ดําเนินการท่ีมีผลกระทบตอความเดือดรอน เทศบาล

 ของประชาชน              
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

4 โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 30,000 การจัดซื้อจัดจางของ กองคลัง

จัดซื้อจัดจางอําเภอแวงใหญ เปนไปตามระเบียบกฎหมายและ อําเภอแวงใหญ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(โครงการเงินอุดหนุน) มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประจําศูนยและเพ่ือปรับปรุงศูนยฯ ในเขตอําเภอแวงใหญ

 เปนไปตามระเบียบของ

ทางราชการฯ  โปรงใสและ

ตรวจสอบได

5 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 1. เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูล จัดทําปายประชาสัมพันธในชุมชน 80,000 1. มีชองทางการรับรูขอมูล สํานักปลัด

ในชุมชน ขาวสารของทางราชการ  ใหแก สําหรับใชในการ  ปดประกาศ ขาวสารของทางราชการ

ประชาชน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ แกประชาชนเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหการบริหารราชการเกิด ทางราชการ จํานวน 7 ปาย 2.การปฏิบัติราชการเกิดความ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. เพ่ือใหการบริหารราชการเกิด ทางราชการ จํานวน 7 ปาย 2.การปฏิบัติราชการเกิดความ

ประสิทธิภาพและเกิดความโปรงใส โปรงใสและตรวจสอบได

ในการทํางาน

6.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการจายประโยชนตอบแทนอ่ืน 1.เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแก จายประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 1,900,000 พนักงานเทศบาลและลูกจาง กองคลัง

เปนกรณีพิเศษ(โบนัส)แกพนักงาน พนักงานและลูกจางเทศบาล ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางของ มีขวัญและกําลังใจในการ

เทศบาลและพนักงานจาง 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เทศบาล ปฏิบัติงาน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมใหความรู  จัดทําวิสัยทัศนของ 300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

และทัศนศึกษาบุคลากร และประชุม บริหารงาน การปฏิบัติงาน สวนราชการตลอดจบหลักสูตรเพ่ือการ มากข้ึน

เชิงปฏิบัติการจัดทําวิสัยทัศนของ 2.เพ่ือใหกลุมเปาหมายนําความรู ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ   และ

สวนราชการ ท่ีไดจากการทัศนศึกษาดูงานมา ทัศนศึกษาดูงาน

ปรับใชกับการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงานของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

3. เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิสัยทัศน

พันธกิจของสวนราชการโดยมี

จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานใหมี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3 โครงการปลูกฝงเผยแพรจริยธรรม 1.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของ จัดโครงการ/กิจกรรมเขาคายพุทธรรม 20,000 20,000 20,000 1. บุคลากรของเทศบาลมี สํานักปลัด

คุณธรรมบุคลากรของเทศบาล เทศบาลมีจริยธรรม คุณธรรม แกบุคลากรของเทศบาล  โดยใหมีการ คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลปฏิบัติงาน จัดกลุมเขาคายรุนละ 10 คน ๆ จํานวน 2. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ไดอยางมีความซื่อสัตยและจริงใจใน 6  รุน และเกิดประสิทธิผลอยาง

การใหบริการประชาชน ยั่งยืน

4 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทํางาน ดําเนินกิจกรรม 5ส. ดังน้ี 20,000 20,000 20,000 1. การทํางานมีคุณภาพ สํานักปลัด

2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว (1) ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. 2. เกิดความรวดเร็วในการ

ปลอดภัย (2) ใหความรูและฝกอบรมศึกษาดูงาน ทํางาน 

3. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีข้ึน (3) แตงตั้งคณะกรรมการ 5ส. เพ่ือ 3. สภาพแวดลอมดีข้ึน

ดําเนินงาน 

(4) ประเมินผลและใหรางวัล
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการฝกอบรมหรือจัดสงบุคลากร 1.เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและ จัดอบรมบุคลากรเทศบาล และสงเสริม 30,000 30,000 30,000 1.พนักงานเทศบาลและลูกจาง สํานักปลัด

เขารับการอบรมการใชเครื่องมือ ลูกจางมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ใหเขารับการอบรมการใชเครื่องมือ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

เครื่องใชและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เครื่องมือ  เครื่องใชและเทคโนโลยี เครื่องใชท่ีทันสมัยกรณีหนวยงานอ่ืนจัด การใชเครื่องมือ เครื่องใช

ท่ีทันสมัย และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ  2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพมากข้ึน

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ินมีความรู สงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอแก 336,000 336,000 336,000 เจาหนาท่ีทองถ่ิน นําความรู สํานักปลัด

ทุนการศึกษาตอ แกเจาหนาท่ี ความสามารถและนํามาใชปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทองถ่ินตามสิทธิ มาใชในการพัฒนางานของ

ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ตนเอง ใหเกิดประสิทธิภาพ

7 โครงการจายคาตอบแทน 1. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ จายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ 30,000 30,000 30,000 1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

7 โครงการจายคาตอบแทน 1. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ จายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ 30,000 30,000 30,000 1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ สํานักปลัด

คณะกรรมการ  อนุกรรมการฯ ปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ แตงตั้งมีขวัญ กําลังใจ 

ท่ีไดรับแตงตั้งตามระเบียบ   และ 2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว ในการปฏิบบัติงาน    

ทําประโยชนใหแกองคกรปกครอง และเกิดประสิทธิภาพ 2. เกิดประสิทธิภาพในการ

สวนทองถ่ิน ทํางาน

8 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล 1. เพ่ือใหระบบฐานขอมูลของบุคลากรจัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 1. ระบบฐานขอมูลของบุคลากร สํานักปลัด

บุคลากรเทศบาล ของเทศบาลมีความถูกตองเปนระบบ ในระบบคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลถูกตองเปนระบบ

เปนปจจุบัน โดยสามารถเขาถึงท้ังระบบมีครือขายหรือ รวดเร็วและเปนปจจุบัน

2. เพ่ือใหการสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว ไมมีเครือขาย 2. เกิดประสิทธิภาพในการ

และเกิดประสิทธิภาพ ทํางาน
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6.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  ท่ีชํารุด ตาม 100,000 100,000 100,000 1.มีครุภัณฑท่ีเพียงพอในการ สํานักปลัด

ครุภัณฑ และเกิดประสิทธิภาพ ความจําเปนและเหมาะสม ใชงาน  

  2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ  

มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 1. จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ 92,000 1.มีครุภัณฑท่ีเพียงพอในการ สํานักปลัด

สํานักงาน และเกิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 เครื่อง ใชงาน กองคลัง

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด

ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3. จัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  1 ชุด สํานักปลัด

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

3. จัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  1 ชุด สํานักปลัด

4. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี 1 ชุด กองสาธารณสุขฯ

และครุภัณฑสํานักงานอ่ืน ตาทความ

จําเปนและเหมาะสม

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ (1) จัดซื้อรถตูขนาดไมนอยกวา 15 ท่ีน่ัง 1,500,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด

ยานพาหนะและขนสง ปฏิบัติงาน จํานวน  1  คัน มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ (2) จัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาดปริมาตร 39,000 กอง

ทํางาน กระบอกสูบไมต่ํากวา 100  ซีซี สาธารณสุขฯ

(3) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน 598,000 กองชาง

2 ลอ  แบบมีชองวางดานหลังคนขับ   มี

นําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  1 ตัน  ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซี
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2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 400,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด (3)

คอมพิวเตอร และเกิดประสิทธิภาพ จํานวน 4  เครื่อง  มีประสิทธิภาพมากข้ึน กองคลัง (1)

(2) จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   

ชนิดลูกขาย  จํานวน   4  เครื่อง

(3) จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  2 เครื่อง สํานักปลัด/กองคลัง

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา 1. เพ่ือใชในการประชุม อบรม เกิด  จัดซื้อจอรับภาพ    ชนิดมอเตอรไฟฟา 22,500 1. การจัดประชุม อบรม เกิด สํานักปลัด

และเผยแพร ความสะดวก ขนาดเสนทะแยงมุม  ไมนอยกวา 135 น้ิว ความสะดวก

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ พรอมติดตั้งท่ีหองประชุมเทศบาล (อาคาร 2. มีเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย

ทํางาน หลังเกา)

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จัดซื้อเครื่องโทรโขง  ขนาด  25 W 6,000 นักเรียนไดรับการศึกษานอก สํานักปลัด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จัดซื้อเครื่องโทรโขง  ขนาด  25 W 6,000 นักเรียนไดรับการศึกษานอก สํานักปลัด

วิทยุ นอกหองเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน  2  เครื่อง หองเรียนและการเรียนรูตาม

เล็กของเทศบาลท้ังสองศูนย อัธยาศัย

7 โครงการจัดซื้อเต็นท 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เต็นทโครงเหล็ก หลังคาผาใบ   ทรงโคง 175,000 1.การดําเนินกิจการของเทศบาล สํานักปลัด

ดําเนินกิจการเทศบาลและใหบริการ ขนาด กวาง 5 เมตร  ยาว 10 เมตร จํานวน และการใหบริการประชาชนมี

ประชาชน 5  หลัง ประสิทธิภาพ

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 2.เทศบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึน

รายได

8 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า 1. เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า ปรับปรุงระบบระบายนํ้าภายในบริเวณ 350,000 1. ปองกันปญหานํ้าทวมขัง กองชาง

บริเวณอาคารสํานักงาน(หลังใหม) บริเวณสํานักงานเทศบาล สํานักงานเทศบาล      รายละเอียดตาม 2. ประชาชนไดรับความสะดวก

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก แบบแปลนเทศบาลกําหนด ในการมาติดตอราชการ

ประชาชนในการมาติดตอราชการ
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9 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ 1. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ จัดหาครุภัณฑสําหรับการถายทอดการรับฟง 150,000 1.การบริหารกิจการเทศบาล สํานักปลัด

การถายทอดการรับฟงการประชุม การบริหารกิจการเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล     ประกอบดวย เกิดความโปรงใส

สภาเทศบาล 2. เพ่ือเปนการสงเสริมการมีสวนรวม จอรับภาพ  เครื่องฉายภาพ ชุดเครื่องเสียง 2.ประชาชนมีสวนรวมในการ

ของประชาชนตามหลักการบริหาร พรอมอุปกรณ ตรวจสอบการทํางานของ

กิจการบานเมืองท่ีดี เทศบาล ตามหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

10 โครงการกอสรางลาน คสล. 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมา กอสรางลาน คสล.พ้ืนท่ีไมนอยกวา  993 500,000 ผูมาติดตอราชการไดรับความ กองชาง

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

10 โครงการกอสรางลาน คสล. 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมา กอสรางลาน คสล.พ้ืนท่ีไมนอยกวา  993 500,000 ผูมาติดตอราชการไดรับความ กองชาง

บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล ติดตอราชการ ตารางเมตร  หนา  0.12  เมตร สะดวก

(หลังเกา) 2. เพ่ือใหสถานท่ีราชการมีความเปน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ระเบียบเรียบรอย สวยงาม กําหนด

11 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1. เพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี จัดกิจกรรมวันเทศบาล    ไดแก 30,000 30,000 30,000 1. บุคลากรของเทศบาล สํานักปลัด

ลดปญหาขัดแยงภายในองคกร ทําบุญตักบาตร  จัดนิทรรศการผลงาน มีความรัก ความสามัคคี  

2. เพ่ือใหประชาชนรูจักบทบาท แตละกอง  แขงขันกีฬาระหวาง 2. เทศบาลเปนองคกรท่ี

และความสําคัญของทองถ่ิน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนใหความสําคัญ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในการแกไขปญหา
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12 โครงการกอสรางกําแพงรอบ 1. เพ่ือใหสถานท่ีราชการมีความ 1. กอสรางกําแพง    ดานทิศเหนือของ 530,000 สถานท่ีราชการมีรั้วลอมรอบ สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญ เปนระเบียบเรียบรอย แบงเปน อาคาร  (แนวกําแพงดานหลัง- ทางเขา มีความเปนระเบียบเรียบรอย

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนรอบ สัดสวนท่ีชัดเจน สํานักงาน   ระยะทาง   87  เมตร และรักษาความปลอดภัย

บริเวณอาคารสํานักงาน 2. เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก ดานทิศใต    (ตามแนวถนนทางออก) แกทรัพยสินของทางราชการ

ทรัพยสินของทางราชการ ระยะทาง  55  เมตร  ดานทิศตะวันตก ได

ของอาคาร   (แนวกําแพงดานหนา)  

ระยะทาง  9  เมตร  

2. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณสํานักงาน

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

13 โครงการเทศบาลเคลี่อนท่ี 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ ดําเนินกิจกรรม    ตามโครงการเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

13 โครงการเทศบาลเคลี่อนท่ี 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ ดําเนินกิจกรรม    ตามโครงการเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

ใหบริการภาครัฐแกประชาชน เคลื่อนท่ี  เชน  การบริการตรวจสุขภาพ และท่ัวถึงในการรับบริการ

2. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ เบ้ืองตนใหแกประชาชนท่ัวไป บริการรับชําระ จากเทศบาล

จากภาครัฐอยางท่ัวถึง ภาษีฯ  บริการตัดแตงผม

14 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร เพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทา 1. จัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอรไฟฟา เครื่อง 50,000 1. เทศบาลมีความพรอมในการ สํานักปลัด

ไฟฟา สาธารณภัย ยนตดีเซล สูบนํ้าได 1,130 ลิตรตอนาที ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย พรอมชุดติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 2. เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

15 โครงการจัดซื้อวิทยุเสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน จัดซื้อวิทยุสื่อสารเพ่ือใชติดตอประสานงาน 50,000 1. ศูนย อปพร.เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ใหกับ อปพร. ตําบลแวงใหญ จํานวน 14 แวงใหญ มีความพรอมในการ

เครื่อง ติดตอประสานงานในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. เกิดความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน
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16 โครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูล เพ่ือสํารวจ/ปรับปรุงขอมูล แหลงท่ีมา1. ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบขอมูลท่ีเปน 200,000 1. ประชาชนมีความรู กองคลัง

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของรายไดและนํามาปรับปรุงพัฒนา ปจจุบันเก่ียวกับการปลูกสรางอาคาร การ ความเขาใจเก่ียวกับรายได

การจัดเก็บรายได รื้อถอน การประกอบการคา การซื้อขาย ทองถ่ิน

ท่ีดิน การแบงแยก การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2. เทศบาลมีรายไดท่ีจัดเก็บเอง

ปายโฆษณา ปายบริษัท รานคา บานเชา เพ่ิมข้ึน

เกสทเฮาส ฯลฯ 

2. ดําเนินการสํารวจขอมูลภาค

3. สํารวจขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินตามระบบ

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดอยางถูกตอง

4. ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการขอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

4. ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการขอ

ใชขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

6.4    แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการประชาชน

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของ พัฒนาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซด   ของ 2,400 2,400 2,400 เว็บไซดของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

เว็บไซตเทศบาล เทศบาลแกประชาชน และหนวยงาน เทศบาลตําบลแวงใหญ ใหเปนปจจุบัน แวงใหญ   มีขอมูลท่ีเปน

อ่ืน ท่ีเปนปจจุบันและทันสมัย และมีขอมูลขาวสารทางราชการท่ีเปน ปจจุบันและครบถวน

ประโยชนตอประชาชน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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2 โครงการจางบริษัทจัดทําและดูแล 1. เพ่ือใหมีผูช่ียวชาญมาดําเนินการจัด1. จัดจางบริษัทหรือผูเช่ียวชาญจัดทําและ 2,000,000 1. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง กองคลัง

ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน ทําระบบแผนท่ีภาษีใหกับเทศบาล ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําโปรแกรมระบบ ครบถวน สามารถจัดเก็บ

ทรัพยสิน 2. เพ่ือใหมีผูเชียวชาญมาใหคําแนะนําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน รายไดภาษีไดครบถวน

แกเจาหนาท่ีในหนวยงานจัดเก็บราย 2. ทําใหมีขอมูลเก่ียวกับการ

ไดของเทศบาล จัดเก็บรายไดของเทศบาล

3. เพ่ือสรางความรูความเขาใจแก ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

บุคลากรใหสามารถดูแลรักษาอุปกรณ โดยสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใช

คอมพิวเตอรในระบบงานของตนได ในการวางแผนและกําหนด

อยางถูกตองเหมาะสม นโยบายดานงบประมาณใน

4. ใหความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ี อนาคตตอไป

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

4. ใหความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ี อนาคตตอไป

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ

6.5 แนวทางการพัฒนา  : เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 1. เพ่ือใหไดรับทราบปญหาความ -  จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน   เพ่ือ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป สํานักปลัด

จัดทําแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนา เดือดรอนของประชาชนท่ีแทจริง ทบทวนแผนพัฒนาสามป      ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาและแผน

การศึกษา และแผนชุมชน 2.  เพ่ือนําปญหาความเดือดรอน แผนชุมชน และทบทวนแผนพัฒนาการ ชุมชน   เปนแนวทางในการ

ศึกษา พัฒนาทองถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
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. .

2556(บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็น  ของ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการ 15,000 15,000 15,000 เทศบาลสามารถนําผลการ สํานักปลัด

ในการใหบริการประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล    และ บริการประชาชนดานตาง ๆ  เชน ประเมิน มาปรับปรุงการให

ผูท่ีเก่ียวของวามีความพึงพอใจ การจัดเก็บภาษี  งานทะเบียนราษฎร บริการและประชาชน

ตอการบริการของเทศบาลมากนอย การจายเบี้ยยังชีพ  การจัดงานประเพณี มีความพึงพอใจในการให

เพียงใด การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  งานบริการ บริการของเทศบาลเพ่ิม

2.เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะห ดานสาธารณสุข มากข้ึน

และปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล

6,408,900 3,905,400 1,598,400  

39,225,540 46,878,440 58,020,440

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รวมยุทธศาสตรท่ี  6

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
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สวนท่ี  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ถือวามีความสําคัญในการพัฒนาเทศบาล
เพื่อใหทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  อันจะเปนประโยชนตอ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปตอ ๆ  ไป   และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน  และนอกจากน้ีการ
ติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเปนการตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  อยู
ภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดและเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง  ประชาชน
ไดรับประโยชนอันเปนผลการมาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เพิ่มมากข้ึน 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลตําบลแวงใหญ   ไดแตงต้ังองคกรที่ทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  หรือเรียกวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งมีประธานสภาเทศบาลเปนประธาน
คณะกรรมการประกอบจากหลายฝายดวยกัน  ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ประชาคม  หนวยงานที่
เกี่ยวของ  ผูแทนฝายบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลาย ๆ ฝายน้ี  จะทําให
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบดวย   
  1.  ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองหรือผูแทน      ประธานกรรมการ 
  2.  นายวิโรจน  หลาประเสริฐ ปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ         รองประธานกรรมการ 
  3.  ทองถ่ินอําเภอแวงใหญหรือผูแทน                        กรรมการ 
  4.  นายนิพนธ  จันทรเล็ก   สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  5.  นายประสงค  กองกูล   สมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
  6.  นายธานินทร ศิริมงคลเมือง สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  7.  นายดําริห  อักษรเสือ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน       กรรมการ 
  8.  นางสาวเสาวภา  แหวนนิล ผูแทนประชาคมทองถ่ิน       กรรมการ 
  9.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูรักษาการแทน                           กรรมการ 
  10. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป               กรรมการ 
  11. นายสํารวย  หงษคําดี  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูที่ 3                กรรมการ 
  12. นายสมัย  พุทธโส  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูที่ 1       กรรมการ 
  มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง    ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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6.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ

   เทศบาลตําบลแวงใหญ  ใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 3  
แบบ  และใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  2  แบบ   คือ  

  -  แบบท่ี  2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  วัตถุประสงค 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส เปนเครื่องมือหน่ึงที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนา 3  ป 
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ  ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

-  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนเครื่องมือในการประเมินผล
การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดโดยมีประเด็นในการประเมิน  3  สวน   
คือ   

(1)   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม         
(2)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตรและ   
(3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

-  แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม 

วัตถุประสงค 
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

-แบบท่ี  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค 
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

-  แบบท่ี  3/4  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใชติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพื่อใชในการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เมื่อโครงการแลวเสร็จ 
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6.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

- แบบ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะติดตามผลการ
ดําเนินงาน รายไตรมาส3 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 

- แบบ 3/1  แบบประเมินผลจะดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จะประเมินความพึงพอใจ  
และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมและแตละยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด
โดยกําหนดรายงานปละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในภาพรวม   โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในแตละยุทธศาสตร  โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
  - แบบ 3/4   แบบติดตามโครงการ/กิจกรรม  อยางนอยโครงการละ  1  ครั้ง  

- ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น  จะประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         

คําช้ีแจง  :  แบบที่  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

ทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ ไตรมาสที่  1 

         

สวนที ่ 1   ขอมูลทั่วไป         

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น    เทศบาลตําบลแวงใหญ      

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่          

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

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

สวนที ่ 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป       
         

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป      

  ปที ่ 1 ปที ่ 2 ปที ่ 3 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม                 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2556 

  จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ที่เสร็จ ที่อยูระหวาง ที่ยังไมได ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม ทั้งหมด 

    ดําเนินการ ดําเนินการ       

  จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 
                          

                          

                          
                          

                          

                          

                          

                          

รวม                         
 
 
 
 
 
 

4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   

  ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  3 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม                 
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6. การเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ  2556    

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

              

              

              

              

              

              

รวม             

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

7.   โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2556   

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ 

  แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ที่ไดรับ ที่เบิกจายไป 

            

            

            

      

            

            

            

            

รวม           
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สวนท่ี  4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

    

คําชี้แจง  :  แบบที ่ 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน   ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 

1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ    

    

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป    

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลแวงใหญ    

2.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน ...........................................    

    

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2556    

    

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ  

    

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ  

  จํานวนโครงการที ่ จํานวนโครงการ  

  ปรากฏอยูในแผน ที่ไดปฏิบัติ  

1) การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ      

2) การแกไขปญหาความยากจน      

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู      

4) การพัฒนาเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน      

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

6) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน    

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
        

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ       

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด       

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น       

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

ภาพรวม       
 
5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร     

ยุทธศาสตรท่ี…………………………………………..   

1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ     

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด   

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนทองถ่ิน   

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

ภาพรวม   
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําชี้แจง  :   แบบที ่ 3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป        

1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง      

2. อายุ (1)  ตํ่ากวา  20   ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 - 40  ป   

 (4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60 ป (6)  มากกวา  60  ป  

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

(3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา 

 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกวาปริญญาตร ี (6)  อื่น  ๆ   

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

(3)  คาขาย ธุรกิจ
สวนตัว 

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

 (7)  อื่น ๆ (ระบ)ุ......................................................................   

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ    

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินในภาพรวม 
คําชี้แจง  :   แบบที ่ 3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ      
สวนยุทธศาสตร....................................................................................................................... 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป      
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง    
2. อายุ (1)  ตํ่ากวา  20   ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 - 40  ป 
 (4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60 ป (6)  มากกวา  60  ป 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 
(2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกวาปริญญาตร ี (6)  อื่น  ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ (ระบ)ุ....................................................................................... 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการ 
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยใหคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ทานจะใหคะแนน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด    

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด   

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน   

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ประจําป  2554 

การติดตามโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

การกอสราง 
ความพึงพอใจของประชาชน

ที่ใชบริการ 
ลําดับ

ที่ 

ยุทธศาสตร/
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

นําไป
ดําเนินการ

จริง 

ไมไดนําไป
ดําเนินการ 

เปนไปตาม
กําหนดเวลา 

ไ0มเปนไป
ตาม

กําหนดเวลา 
เปนไป

ตามแบบ
แปลน 

ไมเปนไป
ตามแบบ
แปลน 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
เบิกจาย รอยละ 

หมายเหตุ 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 
 
 

 


