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สวนท่ี  1 

บทนํา 
 

  ปจจุบันการวางแผนถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เนื่องจากการวางแผนเปนการคาดการณในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  โดย
ผานกระบวนการคิดกอนทําเปนการมองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น  เชน การเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยี    ปญหาความตองการของประชาชน   เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลบรรลุเปาหมายท่ี
ปรารถนา  ท้ังนี้  เพราะการวางแผนเปนงานท่ีตองทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  เพ่ือเปน
หลักประกันการดําเนินงานเปนไปดวยความม่ันคงและรอบคอบลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานในอนาคต      
เพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจน  และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัด
ระเบียบขององคกรไดมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิด
ความซํ้าซอนกัน   ซ่ึงไมมีการใดท่ีประสบความสําเร็จได    โดยปราศจากการวางแผน   ดังนั้น   การวางแผน
จึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี   ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการ
มองไปในอนาคตขางหนาซ่ึงอาจเปนชวงส้ัน  ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว  และเปนกระบวนการ
กําหนดการใชทรัพยากรขององคกร   โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค  
นโยบาย    และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นของ
ประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
  การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด   จําเปนตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ   ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไว   2   ประเภท    คือ 
  1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร            
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
  2. แผนพัฒนาสามป  ท่ีตองมีการทบทวนและจัดทําทุกปซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการการ          
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคปกครองสวนทองถ่ินดวยหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา      อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป   ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปาประจําทุกป 
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ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป        โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลแวงใหญจะใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ท้ังนี้  เพราะ
แผนพัฒนาสามปจะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแตละปดังนั้นจึงสามารถบรรจุ     
โครงการท่ีตองการดําเนินการลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดงายโดยนําขอมูลมาจากแผนพัฒนาสาม
ป  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนไปดวยความรอบคอบ  และเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป       เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีวา   

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาหรือเปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึง
จะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศน 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป       เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย 
ประจําป    กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา     
งบประมาณรายจายประจําป   โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  เปนหลักในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป   เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน  ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะกวาง  ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(2) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการ 

พัฒนาท่ีชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
(3) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวง 

ระยะเวลาสามป 
(4) เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ 

งบประมาณรายจายประจําป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
หลักการสําคัญท่ีถือวาเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ก็คือการกําหนด 

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการพัฒนา   และการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค   หรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว   ท้ังนี้เพราะหากไมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแลว  การบริหารงาน
ของเทศบาลก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย    ๆ      เม่ือมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดขึ้นก ็
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กําหนดแนวทางการดําเนินการเปนเรื่อง ๆ ไป  ซ่ึงนอกจากจะตองแกไขปญหาอยางซํ้าซอน  และไมมีท่ี
ส้ินสุดแลว  ยังอาจมีผลกระทบในการกอใหเกิดความรุนแรงของปญหาเพ่ิมขึ้นอีกดวย  ดังนั้น        จึงควร
กําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป  ไวดังนี ้

1. เพ่ือเปนการตระเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุ 
ในเอกสารงบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง  และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาระยะ 
ปานกลางและการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป 

3. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้นๆวามีแนวทาง และ 
จุดมุงหมายอยางไร  ท้ังนี้ใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของ
การพัฒนาเทศบาล 

4. เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองไดรับรูและเปดโอกาส 
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
       ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป          มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   และแผนพัฒนาอําเภอแวงใหญ  
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  จึงกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาสามป    7    
ขั้นตอน     ดังตอไปนี้ 
   ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดทําแผน 
   หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหาร  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตลอดจนเพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป   พ.ศ.2554-2556       ผาน
ปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติโครงการดังกลาว  ในขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน   
   ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
   1.ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ัง ขอมูลท่ีเกี่ยวของปญหาความ
ตองการของทองถ่ิน รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของ  ผูบริหาร ทองถ่ิน 
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
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สามปในครั้งแรกใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 
   แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เม่ือครบรอบหนึ่งป)ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไมซ่ึงในขัน้ตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 
   3.  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี                 คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
   4.  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะตองมีการดําเนินการดังนี ้
   (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
เชน  ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด  “โครงการพัฒนาดานการตลาด”  ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับ  “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว”  ซ่ึงไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร    ศิลปะ วัฒนธรรม”   โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง   สถานท่ี  
ประวัติศาสตร  ปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนา
คนละยุทธศาสตรกันแตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดย
การนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว  ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตองกําหนดหวง
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
   (2)   มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป
ในชวงถัดไปดวย  เนื่องจาก  ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะ
ตองใชเวลาเนื่องจากนานกวาสามป   ดังนั้น    เทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ /   
กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย   ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได    

(3)   เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในขั้นตอน
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม  เทศบาลจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง  ๆ  ดังตอไปนี ้

    งบประมาณรายรับ  รายจายของเทศบาลตําบลแวงใหญ                 
    ทรัพยากรการบริหารอ่ืน  ๆ  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามีรวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 

ดําเนินการในเรื่องนั้น  ๆ เม่ือพิจารณาดานตาง  ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยาง
นอยสามประเภท     คือ 
   ( 1 )  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง  กลาวคือ   มีขีดความสามารถท้ังทางดาน
กําลังเงิน   กําลังคน  วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
   (  2  )  โครงการท่ีเทศบาลอุดหนุนใหหนวยงาน อ่ืนดํ าเนินการเพ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงค
จะดําเนินการจึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบ
วิธีการของทางราชการ 
   ( 3 )  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหาร
สวนกลาง  สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาด
ใหญ    หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยู
แลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ดังกลาว) 
   ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการสํารวจ      และเก็บ 
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซ่ึงนอกจากจะตองรวบรวมขอมูลประเภทใดเปน
พิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนว
ทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บ รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ัง            
ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT(การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรค)   ได 
   2.  การวิเคราะหขอมูล       ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมา 
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และนําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   ประชาคมทองถ่ิน    และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง           
คุณภาพ  

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว     ใหท่ีประชุมตามขอ  1 รวม 

กันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาชน/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป  (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
        ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แตมีความจําเปนตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร         จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซ่ึงลวนแลวแตมีความ 

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังส้ิน           แตมีความสําคัญความ 
จําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน   ท่ีประชุมตามขอ  1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกลาว   ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความ 
สําคัญอยูในลําดับหลัง  ๆ  จะไมตองนํามาปฏิบัติ   เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง 
ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทาง
ท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัต ิ
           วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงาย  ๆ  คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  หรืออาจใชวิธีอ่ืน  ๆ  
ซ่ึงเทศบาลตําบลแวงใหญ   เลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลวท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ 

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกนั้น     ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก   ดังนั้นเพ่ือทบทวน 
และยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม     จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค    (SWOT  Analysis)   อีกครั้ง 
   ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
   1.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา   มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดย
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พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป 
   2. ในขั้นตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ี
ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
เทศบาลดําเนินการเองโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ี
หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง     ภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในปตาง  ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
         ข.   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

ค.   ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
   ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในดาน
เปาหมาย  ผลผลิต ผลลัพธงบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจาย  ประจําปไดตอไป 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
   1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ปโดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังนี ้
   สวนท่ี  1    บทนํา 
   สวนท่ี 2     สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 
   สวนท่ี 3    สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
   สวนท่ี 4    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
   สวนท่ี 5    บัญชีโครงการพัฒนา  
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   สวนท่ี  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
   2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  
   2. ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ีเกีย่วของ  และ 
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดย 
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

 1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   การจัดทําแผนพัฒนาสามป     เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ   ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผล
ท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน    เพ่ือใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  ตลอดจน
ชวยใหเทศบาลสีชมพูสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน  ไดดังนี ้

1. เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา   และแกไข 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เปนเครื่องมือในการบริหารใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมาก            
ยิ่งขึ้น 
  3.  การดําเนินการของหนวยงานภายในองคกรมีระบบและแบบแผน 
  4.  เปนการประสานงานแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  5.  สามารถตรวจสอบ   ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1  สภาพทั่วไป 
2.1.1  ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต  

เทศบาลตําบลแวงใหญตั้งอยูหลักกิโลเมตรท่ี    17   ของถนนสายชนบท   –   กุดรู   หมูท่ี 3   
ตําบลแวงใหญ    อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน   มีพ้ืนท่ี  26.70  ตารางกิโลเมตร   หางจากจังหวัด
ขอนแกน  72  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

2.1.2  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสงและตําบลหวยแก    อําเภอชนบท 
 ทิศใต  ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลคอนฉิม    อําเภอแวงใหญ    และตําบลหัวทุง     อําเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสง     อําเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก ติดตอ เขตพ้ืนท่ี ตําบลปอแดง   อําเภอชนบท และ  ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอ
พล 
 2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  น้ําทวมไมถึงบริเวณทิศเหนือของชุมชน
มีลําหวยยางไหลผานจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางดานตะวันออกของชุมชนมีลําหวยหนอง
เอ่ียนไหลผาน พ้ืนท่ีจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปดานทิศใตของชุมชน ซ่ึงลําหวยท้ังสองสายนี้เปน
แนวสันแบงเขตอําเภอชนบทกับอําเภอแวงใหญ   และเปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับการเกษตร    
นอกจากนี้ในบริเวณใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเปนสระน้ําขนาดใหญใชสําหรับอุปโภค บริโภคของ
ประชาชนในเขตชุมชน 

2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ    แบงเขตการปกครองออกเปน   7   หมูบาน/ชุมชน   ไดแก 
  หมูท่ี  1   บานแวงใหญ 
  หมูท่ี  2   บานดอนบาลไท 
  หมูท่ี  3   บานหัวหนองแวง 
  หมูท่ี  4   บานหนองกระรอก 
  หมูท่ี  5  บานบะแค 
  หมูท่ี  6  บานแวงพัฒนา 
  หมูท่ี  7  บานเมืองทอง 

2.1.5  จํานวนประชากร  (ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553)   ภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  มี
ประชากรท้ังหมด      5,164    คน     แยกเปน  
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  เพศชาย        2,510           คน 
  เพศหญิง       2,654           คน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ขอมูลประชากรยอนหลัง  3  ป   เทศบาลตําบลแวงใหญ 

2550 2551 2552 2553 
(ณ เดือน เมษายน 2553) หมูที่ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 390 425 815 385 436 821 381 435 816 380 439 819 
2 392 428 820 384 426 810 383 420 803 388 416 804 
3 536 547 1,083 524 539 1,063 512 545 1,057 513 536 1,049 
4 369 381 750 373 377 750 375 379 754 379 379 758 
5 333 367 700 395 396 791 270 290 560 268 290 558 
6 296 320 616 292 321 613 290 311 601 288 309 597 
7 302 268 570 302 276 578 295 281 576 288 281 569 
77 2 1 3 7 3 10 6 3 9 5 3 8 
78 

(ทะเบียน
บานกลาง) 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

รวม
ท้ังส้ิน 2,621 2,738 5,359 2,663 2,775 5,438 2,513 2,665 5,178 2,510 2,654 5,164 
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2.1.6   จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  (ณ  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2553)   1,460   ครัวเรือน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถิติจํานวนครัวเรือนยอนหลัง  3  ป 
ขอมูลครัวเรือนตําบลแวงใหญ 

หมูที่ หนวย 
2550 2551 2552 2553 

(ณ เดือนเม.ย.53  
1 ครัวเรือน 200 199 206 205 
2 ครัวเรือน 189 189 193 194 
3 ครัวเรือน 367 374 393 395 
4 ครัวเรือน 163 164 164 164 
5 ครัวเรือน 148 141 152 144 
6 ครัวเรือน 147 148 148 148 
7 ครัวเรือน 203 204 208 208 

77 (ทะเบียนบานกลาง) ครัวเรือน 1 1 1 1 
78 (ทะเบียนบานกลาง) ครัวเรือน 1 1 1 1 

รวมทั้งส้ิน  1419 1421 1,466 1,460 



 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)                                                                                                                     12                                  

 
 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

2.1.7 ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน
โรงเรียน (โรง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) จํานวนครู (คน) 

จํานวน
บุคลากรทาง

การศึกษา (คน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 97 5 - 
ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) - - - - 
ระดับประถม 3 788 41 2 
ระดับมัธยม 1 900 40 - 
ระดับอาชีวศึกษา - - - - 
ระดับอุดมศึกษา - - - - 

               
  -ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ลําดับ ช่ือประเพณ ี

เดือนท่ี
จัดงาน 
(เดือนท่ี 
1-12) 

รายละเอียด (จุดเดน) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผาพระกฐิน 
2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห กระทง นางนพมาศ 
3 ประเพณีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 12 , 1 แขงขันกีฬาพ้ืนบาน ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 
4 ประเพณีสงกรานต 4 รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอาย ุ
5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน 
6 ประเพณีแหเทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 
7 ประเพณีบุญบ้ังไฟ 6 แขงขันจุดบ้ังไฟ  ประกวดขบวนแห 

8 งานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถและศาลเจาพอ
ปูตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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2.1.8 ดานสาธารณสุข  
-  แพทยและเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 

จํานวนแพทย 3 คน 
จํานวนพยาบาล 30 คน 

จํานวนทันตแพทย 1 คน 
ทันตาภิบาล 3 คน 

จํานวนเภสัชกร 1 คน 
จํานวน อสม. 107 คน 

จํานวนสาธารณสุขชุมชน 5 คน 
 

-   สถานพยาบาล 
จํานวนโรงพยาบาลรัฐ 1 แหง 

จํานวนโรงพยาบาลเอกชน 0 แหง 
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหง 

จํานวนคลีนิคเอกชน 2 แหง 
จํานวนรานขายยา 0 แหง 

 - โรคระบาด 

ท่ี ช่ือโรคระบาด เดือนท่ีระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
  

2.1.9  ดานสังคมและการสงเคราะห 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผูปวยเอดส 

 ป  2550 ป 2551 ป 2552 
 จํานวน ท้ังหมด 

(คน) 
จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน 
ท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 
คนชรา 
คนพิการ 
ผูปวยเอดส 

614 
50 
5 

211 
48 
5 

656 
50 
5 

422 
48 
5 

666 
62 
4 

616 
54 
4 
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- ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือสํานักสงฆ  6 แหง 
  (2)  โบสถ   2 แหง 
  (3)  มัสยิด   - แหง 
  (4)  ศาสนสถานอ่ืนๆ  1 แหง 
  - ศาสนา  และผูนับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,006 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต  2 คน 
  (3)  นับถือศาสนาอิสลาม  - คน 
  (4)  นับถือศาสนาอ่ืนๆ  - คน 
  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   5 แหง 
  (2)  สุสานคริสต   - แหง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แหง 
  (4)  สุสานอ่ืนๆ   - แหง 
 

2.1.10 คุณภาพชวิีตของประชาชนในเขตเทศบาลป  2553 
       การจัดเก็บขอมูล  จปฐ ป 2553  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จํานวน 918 ครัวเรือน 7 หมูบาน 

ผลการวิเคราะหพบวามีตัวช้ีวัด จปฐ. ท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 36  ตัวช้ีวัด   และท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว จํานวน   5   ตัวช้ีวัด    ไมมีขอมูล  1   ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี ้
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน  

(จปฐ) 
จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดที่  1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)                         
1.หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 11  คน - - 11 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
2.แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 10  คน - - 10 100 .0 100   7 - - 7 100 .0 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมตํ่ากวา2,500 กรัม 19  คน - - 192 100.0 100  7 - - 7 100.0 
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 19  คน - - 19 100.0 100  7 - - 7 100.0 
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรก
ติดตอกัน 17  คน - - 17 100.0 95  7 - - 7 100.0 
6. เด็ก 0-5 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 147  คน - - 147 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
8. เด็ก 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 292  คน - - 292 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
9. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 918  คร. - - 918 99.90 95  7 - - 7 100.0 
10. ทุกคนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาถูกตองเหมาะสม 918  คร. - - 918 100.00 100  7 - - 7 100.0 
11. คนอาย ุ35 ปข้ึนไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 1,758  คน - - 1,702 96.80 50  7 - - 7 100.0 
12. คนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 
วัน วันละ 30  นาที 2,843 คน - - 2,843 100 .0 60  7 - - 7 

 
100.0 



 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)                                                                                                                     16                                                                                                                                

 
 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

ผลการสํารวจระดบัครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
13. ทุกคนที่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา มี
หลักประกันสุขภาพ (ไดรับบัตรทอง) 2,854  คน - - 2,852 99.90 98  7 - - 7 

 
100.0 

หมวดท่ี  2  มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม)                       

 

14. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร 

918 คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
 

15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดป 918  คร. - - 918 100.0 95  7 - - 7 100.0 
16. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 918  คร. - - 918 100.0 95  7 - - 7 100.0 

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอน 
สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ 918  คร. - - 917 99.90 95  7 - - 7 

 
100.0 

 
18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ     918   คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 918  คร. - - 918 100.0 100  7 - - 7 100.0 
20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 918 คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
21. ครัวเรือนมีความอบอุน 918  คร. - - 916 99.80 100 ? 7 - - 7 100.0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดท่ี  3   ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษา) 

           
 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการเรียนรูจาก
การทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน 

55  คน - - 55 100 .0 80  7 - - 7 100.0 

23. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน 

92  คน - - 92 100 .0 80  7 - - 7 100 .0 

24. เด็กอายุ 6-15 ป รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 441  คน - - 441 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
25. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา 

128  คน - - 128 100.0 95  7 - - 7 100 .0 

26. เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และยังไมมีงานทํา 
ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

- - - - - 80 - 7 918 - 7 100.0 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยาง
งายได 

1,942 คน - - 1,942 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 

28. คนในครัวเรือนไดรบัรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอย
สัปดาห ละ 5 ครั้ง 

918 คร - - 918 100.0 100  7 - - 7 100.0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนท่ี  2  

 

 
 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดท่ี  4  รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ 
และมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต                         
29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได 1,903  คน - - 1,864 98.00 95  7 - - 7 100 .0 
30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาคนละ 23,000 บ/ป 918  คร. - - 906 98.70 70  7 - - 7 100 .0 
31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 918  คร. - - 900 98.00 80  7 - - 7 100.0 
หมวดท่ี  5  ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝง
คานิยมไทยใหกับตนเอง เพื่อใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน) 

            

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 2,990  คน - - 2,971 99.40 100  7 - - 7 100.0 
33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่ 2,990  คน - - 2,642 88.40 90  7 - - 7 100.0 
34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและ
มารยาทไทย 

918  คร. - - 917 99.90 95  7 - - 7 100.0 

35. คนอายุ 6 ป ข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

918  คร. - - 917 99.90 100  7 - - 7 100.0 

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 522  คน - - 522 100.0 100  7 - - 7 100.0 
37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 28  คน - - 28 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนท่ี  2  

 

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

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

(หมู) รอยละ 

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา             
38. คนในครัวเรือน เปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งข้ึนในหมูบาน/ชุมชน 
ตําบล 

918 คร. - - 911 99.20 95  7 - - 7 100 .0 

39. คนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถ่ิน 

918 คร. - - 914 95.00 95  7 - - 7 100.0 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 

918  คร. - - 915 99.70 90.0  7 - - 7 100 .0 

41. คนในครัวเรือน มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/
ชุมชน 

918  
คร. - - 914 99.60 100  7 - - 7 100.0 

42. คนอายุ 18 ป ข้ึนไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งไปใชสิทธิเ์ลือกต้ังใน
ชุมชนของตน 

2,256 
คน 

- - 2,235 99.10 90  7 - - 7 100 .0 

สรุปตัวช้ีวัด  ของ  ตําบลเทศบาลตําบลแวงใหญ  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน 
       บรรลุเปาหมาย   36  ตัวช้ีวัด   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 
      ไมบรรลุเปาหมาย  5  ตัวช้ีวัด    21 , 32 , 33 , 35, 41  
     -    ไมมีขอมูล  1  ตัวช้ีวัด  คือ  1  
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

 

 2.1.11  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  ตํารวจ   72 นาย 
  -  เจาหนาท่ีดานการปองกัน 3 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   104 นาย 
  (1)  สถานีดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แหง 
   -  พนักงานดับเพลิง 10 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนตบรรทุกน้ํา - คัน 
   - รถกระเชา  - คัน 
   -  เครื่องดับเพลิง  43 เครื่อง 
  (3)  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ขาราชการประจํา 1 คน 
   -  พนักงานประจํา 2 คน 
   -  ลูกจาง  - คน 
   -  อปพร.  104 คน 
 

 2.1.12 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   การคมนาคมขนสง  สถานีขนสง 

ท่ี ช่ือสถานีขนสง 
สถานท่ีตั้ง (สถานท่ี

ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 
        

- - - - 
        

 การคมนาคมขนสง  สถานีรถไฟ 

ท่ี ช่ือสถานีรถไฟ 
สถานท่ีตั้ง (สถานท่ี

ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 
       

- - - - 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

ระบบโครงขายถนน 
ท่ี ประเภทถนน ช่ือถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง สุขาภิบาล  1 2.50 
2 ลาดยาง รพช.หมายเลข 4052 1.70 
3 ลาดยาง รพช.หมายเลข 3030 5.00 
4 ลาดยาง ทางหลวงแผนดินชนบท-กุดร ู 3.00 
       

หมายเหตุ  ประเภทถนนใหระบบถนน คสล. ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง ถนนดิน 
 

  โครงขายถนน  สะพาน 

ท่ี ประเภทสะพาน ช่ือสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 
1 คอนกรีต ลําหวยหนองเอ่ียน หมูท่ี 7 0.05 
2 คอนกรีต ลําหวยหนองเอ่ียน หมูท่ี 4 0.05 
        

 

หมายเหต ุประเภทสะพานใหระบุ สะพานคอนกรีต , สะพานเหล็ก สะพานไม  หรืออ่ืน ๆ  
 

ประปา 
ปริมาณการใชน้ําประปา 0.22 ลาน.ลบ.ม.  

 
ไฟฟา 

จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช 6 หลัง  
 

การส่ือสารและโทรคมนาคม 
จํานวนโทรศัพทบาน 1,000 หมายเลข  

จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 7 หมายเลข  
 
2.1.13  ดานเศรษฐกิจ 

   อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน 1 โรงงาน 
จํานวนแรงงาน 10 คน 
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2.1.14 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ปริมาณน้ํากักเก็บ 

ปริมาณน้ํากักเก็บ 1.50 ลาน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําท่ีใชในการเกษตร 0.75 ลาน ลบ.ม. 

 
 ทรัพยากรปาไม 

ประเภทปา พ้ืนท่ีปาไม (ตร.กม.) 
ช่ือปาชุมชน ปาชุมชนบานบะแค หมูท่ี  5 0.21 
ช่ืออุทยานแหงชาต.ิ................-............................................   

 
ทรัพยากรดิน ลักษณะการใชที่ดิน 

พ้ืนท่ีพักอาศัย 0.9 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีตั้งหนวยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีสาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีสถานศึกษา 0.1 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีวางสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 
  
  ดานส่ิงแวดลอม 

จํานวนโรงบําบัดน้ําเสีย - แหง 
จํานวนรถยนตเก็บขยะ 2 แหง 

จํานวนสถานท่ีกําจัดขยะ 1 แหง 
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 2.2  ศักยภาพทองถิ่น 
  2.2.1  ศักยภาพโครงสรางบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลตําบลแวงใหญ  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    ครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี  9   
มีนาคม  พ.ศ.  2551  โดยผูไดรับการเลือกตั้งใหเปนนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน คือ นายสุรพล  เวียงวงษ  และได
แตงตั้งคณะผูบริหารเทศบาล  ประกอบดวย 

   นายสุรพล  เวียงวงษ     นายกเทศมนตร ี
     นางประภาวรรณ   บุญตา              รองนายกเทศมนตร ี
     นายสายัณห  งวงชาง                 รองนายกเทศมนตร ี
     นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ                 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
     นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา               เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) (1) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1) 

ฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) (1) 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลแวงใหญ ประจําปงบประมาณ 2553  
 

                    ปลัดเทศบาล 
                (นักบริหารงานเทศบาล 7) (1)                                                                

                                                                                                                                                                                                                     หนวยงานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                                                                                                   เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 4  (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7)(1) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ       
สิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานการสาธารณสุข 7) (1) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง 6)(1) 

หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) (1) 

1.  งานธุรการ                         5. งานการศึกษา                           
    - จพง.ธุรการ 2(1)                 - นวก.ศึกษา 3-5/6ว(1)                        
    - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1)     - จพง.ธุรการ6ว(1) 
    - ภารโรง(ประจํา) (1)             - หน.ศูนยพัฒนาเด็ก(ภารกิจ)(2)    
    -  พนง.ขับรถยนต (ทั่วไป)(1)     - ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ)(3) 
    -  คนงาน (ทั่วไป)(1)                6. งานแผนและงบประมาณ 
2. งานการเจาหนาท่ี                     - จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน5(1) 
  - บุคลากร 5(1)                        - จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร3-5/6(1) 
3. งานทะเบียนราษฎร                   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
-  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 5(1)   7. งานนิติการ 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   - นิติกร 3-5/6ว(1) 
  - จพง.ปองกันฯ5(1)                   8. งานประชาสัมพันธ 
  - พนง.ขับรถยนต(ประจํา) (2)         - จพง.ประชาสัมพันธ2-4/5(1) 
  - พนง.ขับรถยนต(ทั่วไป)(1)           - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ(ภารกิจ)(1)       
- พนง.ดับเพลิง(ทั่วไป)(2)             9. งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม                                                  

- 

1. งานการเงินและบัญชี 
  - จพง.การเงินและบัญช6ีว (1) 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี 3  (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 ุ
   - นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (1) 
   - จพง.พัสดุ 2-4/5(1) 
 

1. งานวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธา 3-5/6ว(1) 
   - นายชางเขียนแบบ 4 (1) 
   - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
   - ชางปูน(ทั่วไป)(1) 
   - ชางปูน(ภารกิจ)(1) 
2. งานสาธารณูปโภค 
   - นายชางโยธา 4(1) 
   - นายชางไฟฟา 4 (1) 
   - ชางโยธา 1-3/4(1) 
   - ผูชวยชางทุกประเภท (ประจํา)(1) 
   - ผช.ชางไฟฟา(ภารกิจ)(1) 
   - ชางไม(ทั่วไป)(1) 
   -  ชางไม (ภารกิจ)(1) 

 

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว 
   - จพง.ธุรการ 3 (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 
   - จพง.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป) (1) 
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                                           - บุคลากรเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร (คน) 
ช่ือสวนราชการ 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

ปลัดเทศบาล 1 - - - 
สํานักปลัดเทศบาล 10 3 6 6 
กองคลัง 4 2 3 - 
กองชาง 5 1 4 - 
กองสาธารณสุข 3 1 2 6 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - 

รวม 24 7 15 12 
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2.2.2 ศักยภาพดานการคลัง 
สถิติรายรับยอนหลัง 3 ป 

 

 
 

รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

รายไดจัดเก็บเอง         
หมวดภาษีอากร 100            258,748.25             283,668.80             279,565.00  
(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 101            178,490.00             200,014.25             191,573.00  
(2) ภาษีบํารุงทองท่ี 102              48,401.25               55,138.55               53,632.00  
(3) ภาษีปาย 103              27,151.00               25,058.00               34,360.00  
(4) อากรการฆาสัตว 104                4,706.00                 3,458.00    -  
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ 
และใบอนุญาต 120            269,436.00             251,218.00             368,886.44  

(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว 

121                7,593.00                 5,274.00     -  

(2) คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม 123                        60.00                       60.00  
(3) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 125                             -       

(4) คาธรรมเนียมเก็บและขน
ขยะมูลฝอย 126            144,870.00             144,020.00             150,730.00  

(5) คาธรรมเนียมเก็บและขน
อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 127       

(6) คาธรรมเนียมใชสถานท่ี
สะสมอาหาร 128 1,400.00   

(7) คาธรรมเนียมฌาปนสถาน 129       
(8) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร 131 930.00 1,280.00 2,260.00 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

(9) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบก 137 14,165.00 12,850.00 29,350.00 

(10) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับ 139    

ทองถ่ิน     
(11)คาปรับการผิดสัญญา 140 66,952.00 55,897.00 144,426.44 
(12)คาปรับอ่ืน ๆ 141    
(13)คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน 
หรือ กําจัด 

142    

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     
(14)คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ 144    

(15)คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ 145    

(16) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 146 4,326.00 2,430.00 4,307.00 

(17)คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช 

147 4,070.00 3,387.00 3,600.00 

เครื่องขยายเสียง     
(18)คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 148 25,130.00 26,020.00 34,153.00 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200 445,658.87 602,613.85 599,595.22 
(1) คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี 202 251,700.00 372,066.00 345,221.00 
(2) ดอกเบ้ีย 203 193,958.87 230,547.85 254,374.22 
(3) เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 204    
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย     

(1) เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการ
เฉพาะการ 251    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300 302,160.00 467,147.00 320,138.00 
(1) เงินท่ีมีผูอุทิศให 301    
(2) คาขายแบบแปลน 302 163,643.00 266,000.00 193,100.00 
(3) คาเขียนแบบแปลน 303    
(4) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 304 970.00 724.00 92.00 
(5) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 307 137,547.00 200,423.00 126,946.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให  
อปท.     

หมวดภาษีจัดสรร 1000 14,164,091.78 12,740,303.04 13,164,649.96 
(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือ
ลอเล่ือน 1001    

(2) ภาษีมูลคาเพ่ิม 1002 10,248,823.22 10,346,419.44 10,420,142.82 
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1003 1,423,259.51  150,811.17 
(4) ภาษีสุรา 1005 895,556.18 719,101.64 659,020.15 
(5) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,520,995.49 1,174,770.95 1,292,105.36 
(6) ภาษีการพนัน 1007    
(7) คาภาคหลวงแร 1010  14,159.91 80,915.01 
(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม 1011 75,457.38 113,140.10 56,767.50 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนและ
นิติกรรมท่ีดิน 1013              372,711.00             504,887.95  
รายไดรัฐบาลอุดหนุนให อปท.        15,511,974.00       19,107,938.53       15,174,651.66  
(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะ
ทองถ่ินและกิจ        15,511,974.00       19,107,938.53       15,174,651.66  

การอ่ืนอุดหนุนท่ัวไป         
          
รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          7,180,000.00         4,223,355.00         2,763,861.00  
          
รายรับจากเงินสะสม              445,000.00         2,104,301.05         6,863,300.00  
          

รวมทั้งส้ิน        38,577,068.90       39,780,545.27       39,534,647.28  
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สถิติรายจายยอนหลัง  3  ป 
 

ประเภท/หมวดรายจาย  รายจายจริงป       
2550  

 รายจายจริงป      
2551  

 รายจายจริงป      
2552  

รายจายงบกลาง เงินชวยเหลือคาทําศพ - - - 
 คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย - - - 
 รายจายตามขอผูกพัน 38,725.72 35,784.96 33,956.07 
 เงินสมทบ ก.บ.ท. 256,369.40 284,726.00 286,660.00 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 83,513.00 128,990.00 121,183.60 
 เงินสํารองจาย 170,000.00 46,139.00 192,508.00 
 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ 192,000.00 258,730.00 213,450.00 

รายจายประจํา เงินเดือน 3,796,727.14 4,059,627.62 4,374,956.82 
 คาจางประจํา 705,410.00 787,120.00 853,500.00 
 คาจางช่ัวคราว 599,760.00 1,289,820.00 1,138,300.00 
 คาตอบแทน 2,671,150.00 3,041,903.85 2,947,296.64 
 คาใชสอย 3,714,414.10 3,716,755.11 4,414,286.87 
 คาวัสด ุ 1,265,254.11 1,831,054.61 1,933,240.45 
 คาสาธารณูปโภค 449,196.63 419,416.17 453,851.98 
 เงินอุดหนุน 2,505,738.65 3,754,119.08 3,459,497.27 

 รายจายอ่ืนนอกเหนือจากรายการ
ขางตน 

89,650.00 1,585,225.00 2,842,975.00 

รายจายเพ่ือการ
ลงทุน คาครุภัณฑ 542,514.05 716,163.00 729,380.00 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 5,064,055.00 5,487,467.42 4,102,400.00 
รายจายอ่ืน จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 658,700.00 7,181,000.00 2,478,861.00 

 จายจากเงินสะสม 445,000.00 845,193.05 6,863,300.00 
 จายจากเงินกู - - - 
 รวม 23,248,177.80 35,469,234.87 37,439,603.70 
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

 

3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ และสภาพความการของ 

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

 จุดแข็ง  Strengths 
1.    เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และมี

อํานาจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของ
ตนเอง  จึงสามารถแกไขปญหา ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และ
รวดเร็ว 

2.     เทศบาลมีคณะผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําให
ประชาชนมีความกลาท่ีจะเสนอปญหา ความตองการ เม่ือตนเองเดือดรอนทําให
แกไขไดตรงจุด 

3.    เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณท่ีครบ
ครันและมีคุณภาพและสามารถใชงานไดตามภารกิจหนาท่ี 

4.   เทศบาลเปนองคกรท่ีใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว 
5.   บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยซ่ึง 
      จะตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 

       6.  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ี
7.  ประชาชนในเขตเทศบาล มีท่ีดินทํากินและมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง       
8.  มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9.  มีปราชญชาวบาน  ท่ีสามารถถายทอดวิชาความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   
10. เทศบาลมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเพียงพอ 

       11.  มีกองทุนหมูบานทุกหมูบาน  
 จุดออน  Weakness 

1. บุคลากรของเทศบาล ขาดการประสานงานท่ีดี ในการปฏิบ ัติงาน 
2. ในการบริหารงบประมาณ          ยังไมสามารถกระจายงบประมาณใหครอบคลุมดาน 
    เศรษฐกิจ การคา การลงทุน โดยสวนมากจะดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเกินไป 
 3. ในการบริหารงบประมาณ        ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเทศบาล    
     ไดเทาท่ีควร  เนื่องจากมีงบประมาณดําเนินงานท่ีจํากัด 
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 4. ขาดการประสานงาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
    ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5.  การรวมกลุมเพ่ือการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 
6. การสงเสริมดานการออกกําลังกายมีนอย 
7. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
8. คนในชุมชนไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
9. ผลิตภัณฑชุมชนท่ียังไมไดมาตรฐาน 
10. ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
11.ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
12. การอพยพแรงงาน 
13. ขาดการบริการจัดการภายในของกลุมอาชีพท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
14. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการ 
      ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 โอกาส  Opportunity 
1.    นโยบายของรัฐบาล  ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีฐานะการคลังท่ีม่ันคง  มีอิสระดานการเงิน การคลัง  และปองกัน
การทุจริตใหทองถ่ินใสสะอาด 

2.    นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ทําใหบทบาทภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชัดเจนมากขึ้น 

 3.   นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   ,   พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546) ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและพัฒนาระบบบริหารของทองถ่ิน
รูปแบบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการท่ีด ี

4.   นโยบายของรัฐบาล  ในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  เทศบาลไมสามารถดําเนินการตามภารกิจถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อุปสรรค  Threats 
1.  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน  ภาวะฝน   
     แลง     น้ําทวม  ดินคุณภาพเส่ือม  ดินเค็ม 
2.  การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารวิ่งระหวางอําเภอเขาสูตัวจังหวัด 
3.  มีปญหาการอพยพแรงงาน  คนวางงานและแรงงานเรรอน 
4.  สินคาการเกษตรไมไดรับการประกันราคา ทําใหมีราคาต่ํา และไดรับการเอาเปรยีบ  
     จากพอคาคนกลาง 
5.  ไมมีธนาคารในเขตเทศบาล ทําใหไมมีความคลองตัวในการจับจายใชสอย 
6.  รัฐไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดตามแผน 
     ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึง 
     กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดรอยละ 20  ในปงบประมาณ พ.ศ.    
     2544    และเพ่ิมเปนรอยละ  35  ในปงบประมาณ  2549  ทําใหการพัฒนาทองถ่ินใน   
     บางเรืองตองชะงัก 

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินผลเปนส่ิงบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไว  ไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  ซ่ึงเปน 

ตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด
ไวหรือไม  อีกท้ังการตดิตามและประเมินผลเปนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการวามีความสอดคลองกับการ
ใชทรัพยากร (งบประมาณเพียงใด)  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ท่ี
สามารถนําไปปรับปรุงและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ 

 3.2.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

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. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป      กรรมการ 
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  11. นายสํารวย  หงสคําดี   ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 3   กรรมการ 
  12. นายสมัย  พุทธโส  ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 1   กรรมการ 
เพ่ือทําหนาท่ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาป 2552 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดผลการประเมินดังนี้ 
 

 3.2.2 การประเมินการนําโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค  
-เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  มีการนําโครงการ 
/ กิจกรรมจํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท่ียัง
ไมดําเนินการในแผนพัฒนาไปดําเนินการ  
ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามรายยุทธศาสตรวาแตละยุทธศาสตรมีการนําโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติกี่โครงการ มีการดําเนินการแลวเสร็จกี่โครงการ  อยู
ระหวางดําเนินการกี่โครงการ แลวเสร็จกี่โครงการ ยกเลิกกี่โครงการ ยังไมได
ดําเนินการกี่โครงการ 
เกณฑในการพิจารณา 
-ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในแผนพัฒนาสามปกับโครงการท่ี
ดําเนินวามีโครงการท่ีเสร็จเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด   เ พ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผน   
-หากมีรอยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด  ก็แสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด
ในทางกลับกันหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสัดสวนของโครงการท่ียังไมได
ดําเนินการยอมสะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไม มี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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 ผลการประเมิน 
แบบประเมินตนเองในการนําโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัต ิ

 เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2552-2554)  เม่ือวันท่ี  26  
มิถุนายน  2551   โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2552-2554)  รวม  490 
โครงการ   งบประมาณ  141,890,022.-   บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร    ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการท่ีบรรจ ุ  งบประมาณ  
1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 136 16,711,835 
2) การแกไขปญหาความยากจน 51 15,089,000 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 146 65,846,567 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 31 728,000 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 28 4,450,000 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 98 39,064,620 

รวม 490 141,890,022 
 

ก.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ป  2552 
   เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา ป 2552  ไวท้ังส้ิน  150  
โครงการ  นําไปดําเนินการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ    จํานวน  103    โครงการ  คิดเปนรอยละ  68.67 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการท่ี
บรรจุใน

แผนพัฒนาป  
2552 

โครงการท่ีนําไป
ตั้งเปนเทศบัญญัต ิ คิดเปนรอยละ 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 44 38 86.36 
2) การแกไขปญหาความยากจน 14 10 71.43 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 41 21 51.22 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 7 2 28.57 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 8 5 62.50 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 36 27 75.00 

รวม 150 103 68.67 
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   เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา ป 2552  ไวท้ังส้ิน 150  
โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  86  โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ  5  โครงการ มีโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ  58  โครงการ   ยกเลิก  1  โครงการ 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการแลวเสร็จ 
1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 32 
2) การแกไขปญหาความยากจน  10 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 15 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 2 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 4 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 23 

รวม 86 
 
 

ยุทธศาสตร  โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ  

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 1 
2) การแกไขปญหาความยากจน  0 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 3 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 0 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 1 

รวม 5 
 

หมายเหตุ  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ไดแก 
1. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล   
2. โครงการวางทอระบายน้ําถนนสาระธรรมมาภรณ หมูท่ี  1 
3. โครงการวางทอระบายน้ําถนนสุขเกษม  หมูท่ี  2 
4. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองสองหอง (ขางท่ีวาการอําเภอแวงใหญ)  หมูท่ี 7 
5. โครงการปรับปรุงบูรณะศาลเจาพอปูกลาง 
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ยุทธศาสตร ยกเลิก 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 0 
2) การแกไขปญหาความยากจน  0 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 1 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 0 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 0 

รวม 1 
 

ยุทธศาสตร  โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ  

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 11 
2) การแกไขปญหาความยากจน  4 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 22 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 5 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 4 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 12 

รวม 58 
 

หมายเหตุ    โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  หมายถึง  โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552)  
แตยังไมไดนําไปตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการ 

 

ผลการวิเคราะห 
รวมท้ัง  6  ยุทธศาสตร  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาหวงป 2552ท้ังหมด  150   

โครงการ นําไปตั้งงบประมาณดําเนินการ   103  โครงการ  คิดเปนรอยละ 68.67  แสดงวาเทศบาลตําบล 
แวงใหญ  มีประสิทธิภาพในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติคิดเปนรอยละ  68.67  เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ  
2551 (รอยละ 59.64)  รอยละ  9.03   โดยยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากท่ีสุด  คือ  
ยุทธศาสตรท่ี   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   สวนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ํา
ท่ีสุด  คือ  ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีกําหนดขึ้น
ใหม คือรอยละ  28.57 ควรดําเนินการแกไขปรับปรุง 
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 3.2.3 การประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณท้ังงบปกติและงบเงินสะสม วาการ
ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามการเบิกจายงบประมาณท้ังจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกราย
ยุทธศาสตร 

 เกณฑในการพิจารณา 
-นําขอมูลการเบิกจายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาสามป 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
-หากมีรอยละของการเบิกจายมากเทาใด   ก็แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดในทางกลับกันหาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรอยละของการเบิกจายต่ํา ก็สะทอนใหเห็นวา
แผนการพัฒนาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
ผลการเบิกจายงบประมาณ  ป  2552 

  ก.  งบปกติและงบเงินสะสม 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ สามารถเบิกจายเงินงบประมาณจากงบปกติและเงินสะสม จํานวน
ท้ังส้ิน 26,606,027.79  บาท  จากงบประมาณท้ังส้ิน  34,971,162.-   บาท  คิดเปนรอยละ 76.08  
 

ยุทธศาสตร งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ
และงบเงินสะสม 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2. การแกไขปญหาความยากจน 
3. การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. การพัฒนาระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

5,190,018.00 
3,183,000.00 
11,331,200.00 

80,000.00 
160,000.00 

15,026,944.00 

3,370,246.69 
3,132,725.00 
8,215,088.27 

78,816.00 
119,205.00 

11,689,946.83 
 

รวมทั้งส้ิน 34,971,162.00 26,606,027.79 
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1. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  5,190,018.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  3,370,246.69  บาท  คิดเปน
รอยละ  64.94 

2. ยุทธศาสตร  :  การแกไขปญหาความยากจน 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  3,183,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  3,132,725 บาท  คิดเปน 
รอยละ   98.42    

3. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  11,331,200.-  บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  8,215,088.27.- บาท  คิด
เปนรอยละ  72.50    

4. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน     
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  80,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  78,816.- บาท  คิดเปนรอยละ  
98.52   

5. ยุทธศาสตร  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  160,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  119,205.-  บาท  คิดเปนรอยละ  
74.50     

6. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  15,026,944.-  บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  11,689,946.83  บาท  คิด
เปนรอยละ  77.80  

ผลการวิเคราะห 
รวมท้ัง   6   ยุทธศาสตร    งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจํานวนเงินท้ังส้ิน    34,971,162.-    บาท 

สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  26,606,027.79  บาท   คิดเปนรอยละ  76.08  แสดงวาเทศบาลตําบลแวงใหญ  มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนดานการเบิกจาย  คิดเปนรอยละ  76.08  โดยยุทธศาสตรท่ีสามารถ
เบิกจายไดมากท่ีสุด คือ  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน  สามารถเบิกจาย
ไดรอยละ   98.52   ยุทธศาสตรท่ีสามารถเบิกจายไดต่ําท่ีสุด  คือ ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ   เบิกจายไดรอยละ  64.94   บาท  ตองดําเนินการปรับปรุง 
  ข. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ   

พ.ศ. 2552   จํานวนเงินท้ังส้ิน 2,763,861.-  บาท   สามารถเบิกจายได   2,478,861.-  บาท  
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ชื่อโครงการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณ
เบิกจาย 

คาตอบแทนครูผูดูแลเด็กและเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว 492,000.00 492,000.00 
เงินประกันสังคม-ครูผูดูแลเด็ก 22,960.00 22,960.00 
เงินทุนการศึกษา-ครูผูดูแลเด็ก 40,000.00 35,000.00 
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน 280,000.00 - 
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 1,158,800.00 1,158,800.00 
โครงการอาหารเสริม(นม) ป.5-ป.6 115,080.00 115,080.00 
โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 568,500.00 568,500.00 
โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 57,329.00 57,329.00 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา 29,192.00 29,192.00 

รวม 2,763,861.00 2,478,861.00 
 

3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 3.3.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 

          เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เพ่ือทําหนาท่ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ป 2551 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัตงิานตามคําส่ังท่ี  119/2551  
ลงวันท่ี  10  มิถุนายน  2551 
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 3.3.2  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล  
 ประเด็นการติดตาม 

-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 กลุมเปาหมาย   

-กลุมตัวอยาง   จํานวน 560  ตัวอยาง 
 ระดับความพึงพอใจ 

-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไมพอใจ 

 เกณฑในการพิจารณา 
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรมีมากกวา
รอยละ  50  แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตร
นั้น ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรนอยกวา
รอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมสามารถดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้น  ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   

 ประเด็นการประเมิน 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   ผลการประเมิน 

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
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พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  42.50 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  55.36 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  2.14 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการ 

ประเมิน   จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  44.82 
พอใจ          คิดเปนรอยละ 53.04 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  2.14 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   ผลการ 

ประเมิน     จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.47 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.57 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.96 
4)  มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ        ผลการ 

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  33.93 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  59.82 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.25 
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการ 

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  31.25 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.93 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.82 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง   

560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  31.07 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  59.29 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.64 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน 

ทองถ่ิน   ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.64 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.04 
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ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  7.32 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ผลประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.11 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  56.07 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.82 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   ผลการประเมิน 

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.29 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.93 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ   6.78 

รวมทั้ง  9  ประเด็น  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง  ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  35.68 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  57.56 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.79 

 ผลการวิเคราะห 
ปรากฏวา  เทศบาลตําบลแวงใหญ   สามารถดําเนินงานในภาพรวมได 

บรรลุเปาหมาย   โดยประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  57.56  แตอยางไรก็ตาม
เม่ือนําขอมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในป 2551  เปรียบเทียบกับป 2552  ผลปรากฏวา
ประชาชนไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ิมจากเดิม 2.91 เปน 6.79  เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.88 

 3.3.3  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในแตละยุทธศาสตร 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลในแต
ละยุทธศาสตร  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในแตละยุทธศาสตร 

 กลุมเปาหมาย   
-กลุมตัวอยาง   จํานวน  560  ตัวอยาง 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ประเมินแตละประเด็น  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
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 เกณฑในการพิจารณา 
-หากคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  0  หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในยุทธศาสตรนั้น ๆ ไมประสบ
ความสําเร็จ   
-หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวา ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้น  ๆ  ประสบ
ความสําเร็จ  ในระดับปานกลาง 
-หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้น ๆ ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด 

 ประเด็นการประเมิน 
แบงการประเมินออกเปน   6  ยุทธศาสตร   โดยแตละยุทธศาสตร  จะมีประเด็นการ 

ประเมินดังนี้.- 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจาก
กลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.63   
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.52 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ                      
เทากับ 8.08  
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4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.26  
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.90   
6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  
560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.95   
7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน 
ทองถ่ิน  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจเทากับ  8.03   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน 
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.23   

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  8.20  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  การแกไขปญหาความยากจน  
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.41  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.48    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.03   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.16   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.91   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.95   
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7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  8.01 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.09  

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  8.13  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ประสบความสําเร็จมากที่สุด 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.29   
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.34   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.94 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.98   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.73   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.77  

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.92   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.96   

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.99   จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด  
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ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.19 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.17   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.84   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.83   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.64   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.60 

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.74   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.13 

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.89    จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 
10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน   ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด  
ยุทธศาสตรที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.37   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.24   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.88 
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4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง 560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.01   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง 560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.71  

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.70   

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.78   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.01 

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.96  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด  
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.21   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.22  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.84   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.83  

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.73   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.67 
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7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.82 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.83 

รวมทั้ง  8   ประเด็น   มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.89  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 
10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี    ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด  
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สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

4.1   วิสัยทัศนเทศบาลตําบลแวงใหญ 
  
                                            ( ภายในป 2558 ) เทศบาลตําบลแวงใหญ พัฒนาชุมชนใหนาอยู  
                                                ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก มีการบริหารจัดการที่ดี อนุรักษประเพณีและ 
                                                 แหลงทองเที่ยว กลมเกลียวสามัคคีและมีสวนรวม  
                                       
 

 

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป    

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา       
(2) การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามสู

คนรุนตอไป 
(3) การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกัน

และควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและ
จิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(4) การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(5) การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนให

เขมแข็ง 
ยุทธศาสตรที่  2  การแกไขปญหาความยากจน   
แนวทางการพัฒนา 
(1)  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความ

ยากจน 
(2)  การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 
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(3) การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิตสินคาเกษตร 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
(4) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     และ

อบายมุขในชุมชน 
ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคา และการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแต

การผลิต  การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด   
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการสรางคุณคา

ของผลิตภัณฑชุมชน 
(3) การพัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร  
(4) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน การคาขาย 
ยุทธศาสตรที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย 
(2) การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทาง

ธรรมชาติ 
(3) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน 
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(2) สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

(3) พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก
ดานการทองเท่ียว ท้ังดานบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
(2) การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
(3) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง

และงบประมาณ 
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการ

ประชาชน 
(5) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

4.3 กรอบและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแกน (พ.ศ. 2554 - 2555) 
 วิสัยทัศน 
 

                  ภายในป  2555  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกนเปนองคกรที่มีระบบการบริหาร 
                จัดการที่ดี  พัฒนาขอนแกนใหนาอยู สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 

 พันธกิจ 
     1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสรางเครือขายพัฒนาทุกภาคสวน 
     2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยเพ่ือการบริหารและการบริการประชาชน 
     3.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการนําเท่ียวใหเขมแข็งและ      
           แขงขันได 

4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การสธารณสุข การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณ ี
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     5.  พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงระบบบริการสาธารณะ และระบบปองกันและบรรเทา 
          สาธารณภัยใหไดมาตรฐาน 
     6.  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาทองถ่ินทุกขั้นตอน 
     8.  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล  
          อยางยั่งยืน 
     9.  พัฒนาและสรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันโลกาภิวัฒน 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรที่  1     การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่  2     การแกไขปญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตรที่  3     การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 ยุทธศาสตรที่  4     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน 
 ยุทธศาสตรที่  5     การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่  6    การพัฒนาการทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตรที่  7    การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการท่ีด ี
 

 ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
        ยุทธศาสตรที่   1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    มีแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 
1.1 พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกชวงวัย 
1.2  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพและคุณธรรมนํา    
        ความรอบรูและเขาถึงแหลงความรูท่ีเปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.3  เสริมสรางครอบครัวใหเข็มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดี เกิดความอบอุนดวยมิติทางศาสนาและ  
      วัฒนธรรม 
1.4  อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และคานิยมท่ีดีงามสูคนรุนตอไป 
1.5  พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธรณสุข การปองกัน และควบคุมโรค การ  
       รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.6  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และ 
       สมุนไพร 
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1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรางนสัิยรักการกีฬา กติกาสังคม การสรางโอกาส 
ใหเยาวชนพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

1.8   สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
 

      ยุทธศาสตรที่   2   การแกไขปญหาความยากจน   มีแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 
2.1 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน โดยการสงเสริมการจัดทํา 

               แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
2.2  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสจากคนยากจนและผูดอยโอกาส ในการสรางอาชีพท้ังในและนอกภาค   
       การเกษตร 
2.3  สงเคราะห และชวยเหลือแกผูยากจนและผูดอยโอกาสในดานท่ีอยูอาศัยและการดํารงชีวิต 
2.4  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ      
       ดําเนินชีวิต 
2.5  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
        สินคาเกษตร 
2.6   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจางงานในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู    มีแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 
3.1  การจัดการผังเมืองและผังชุมชน 
3.2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
3.3  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
3.4  พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยา 
       เสพติดและปลอดอบายมุข โดยใชชุมชนมีสวนรวม 
3.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรที ่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน  มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
4.1 พัฒนา และสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การออกแบบ การ     
       บรรจุภัณฑ และการตลาด 

 4.2  สงเสริมสนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางและเพ่ิมมูลคา 
       ผลิตภัณฑ 
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         4.3  พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรอยางครบวงจรและสงเสริมกลไกการตลาดสินคา     
       การเกษตร 
 4.4  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันกันได 
 4.5  สงเสริมและสนับสนุนการคา และการลงทุน 
ยุทธศาสตรที่  5  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
5.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั้งยืน 
5.2  อนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
5.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
5.4  การพัฒนานาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
5.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
5.6  อนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการทองเที่ยว   มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
6.1  สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหยั้งยืน 
6.2  ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
6.3  สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาในการ 
       บริหารจัดการดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน 
6.4 พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการ และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว ท้ัง 
       ดานบุคลากรโครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
7.1  เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส  สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม 
       ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
7.2   พัฒนาภาวะผูนําทองถ่ินท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
7.3   พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร อปท.จังหวัดขอนแกน ทุกระดับอยางตอเนื่อง 
7.4   พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในดานบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ ของ อปท.      
        จังหวัดขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือบริหารงานและการบริการประชาชน 
7.6  เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน 

 



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)                                 58 
 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)--(สวนที่ 4) 
 

 

 
 

4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
 วิสัยทัศนจังหวัดขอนแกน 

 
“ขอนแกนเมืองนาอยู          เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายการคา 

                                   การลงทุน การบริการ    และการคมนาคมขนสงในภูมิภาค  สูสากล” 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
(1) การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
(2) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
(3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
(4) การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

แนวทางการการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน     

มี   3  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี ้
1.1 การพัฒนาดานการเกษตร  เพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางดานการเกษตร

เศรษฐกิจของภูมิภาค 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรม  เพ่ือมุงสูการเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพพ้ืนท่ี 
1.3 การพัฒนาดานการคา  การทองเท่ียว  การบริการ และการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานสูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี ้

2.1   การสนับสนุน สงเสริมการศึกษาพ้ืนฐาน และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.2     สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
2.3     การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
2.4 การพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง 
2.6 การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้  

3.1 การอนุรักษ  ฟนฟูความอุดมสมบูรณ และการใชประโยชนทรัพยากรดิน 
3.2 การพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ํา  และจัดการ 

คุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 การอนุรักษ  ฟนฟูความสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
3.4 การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอม  เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองอยางเปนระบบ 
3.5 การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  เพ่ือรองรับความตองการการใชพลังงานอยาง 

ยั่งยืน 
3.6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคง  มี  9  
ประเด็นยุทธศาสตร   ดังนี้  

4.1 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
4.2 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
4.3 การปองกัน ลดผลกระทบ และชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
4.4 การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
4.5 การลดปญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดรอนของประชาชน 
4.6 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
4.7 การปองกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและปาย 
4.8 การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบรอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
4.9 การบริหารจดัการดานความม่ันคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ    มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้  
5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
5.5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ 
5.6 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
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4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแวงใหญ  
4.5.1 วิสัยทัศนอําเภอแวงใหญ 

 
“แวงใหญเมืองนาอยู  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมวัฒนธรรมและ 

        อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ” 
 
4.5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแวงใหญ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเขมแข็ง  
ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสู 

 ความยั่งยืน 
 

4.5.3 กลยุทธของอําเภอแวงใหญ 
       ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเขมแข็ง  มีแนวทางการพัฒนา 7 
แนวทาง  ดังนี ้

1. สงเสริมการทําไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม 
2. เสริมสรางทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริมบทบาทผูนํา ชุมชนหรือปราชญทองถ่ินในการเปนผูนําและดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยึดหลักแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักเสาเข็มชีวิต 8 ตน มาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
5. จัดสรางและขยายศูนยเรียนรูดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุก

หมูบาน 
6. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนจะตองมีการบูรณาการพรอมท้ังใหการ

สนับสนุนเงินงบประมาณ บุคลากรใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและติดตาม
ประเมินผลใหเกิดความยัง่ยืน 

7. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาใหมีความรูคูจริยธรรม 
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       ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือความยั่งยืน  มีแนวทางการพัฒนา  6 
แนวทาง  ดังนี ้

1. สงเสริมการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2. จัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
3. สนับสนุนการผลิตตามความตองการของเกษตรกร ชุมชนและศักยภาพของพ้ืนท่ี  
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
5. เพ่ิมศักยภาพในการทํานา 
6. โครงการเสริมสรางเครือขายอาชีพการเกษตร 

       ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางการพัฒนา   3 แนวทาง
ดังนี ้

1. จัดศูนยวัฒนธรรม สายใยชุมชนประจําตําบล 
2. สงเสริมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชนและประชาชน 
3. สงเสริมคุณธรรมนําความรู นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

       ยุทธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความยั่งยืน 
มี  6  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

1. การแปรรูปสัตวน้ํา 
2. สงเสริมการทําปุยน้ําหมักชีวิภาพทดแทนการใชปุยเคมี 
3. สงเสริมการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุดวยการปลูกพืชปุยสด(ปอเทือง) 
4. รณรงคการไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกีย่ว 
5. ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรในไรนาเกษตรกร 
6. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  
 

4.6  นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลแวงใหญ 
        นายสุรพล   เวียงวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ  ไดตระหนักถึงความสําคัญใน

หนาท่ีและภารกิจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแวงใหญ ไมวาจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค    
สาธารณูปการ  ตลอดจนปญหาอ่ืนๆในเขตเทศบาล  จึงไดวางกรอบนโยบายและแผนเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ ในดานตาง  ๆ ใหสัมฤทธ์ิผล และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(efficiency)  และสอดคลองประสานกันอยางเปนรูปธรรม  
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การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (Local  Planning)  
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเปนลักษณะการวางแผนเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  เปนการวางแผนท่ีประยุกต  นําปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลมากําหนด   
เปนวัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น  ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  จึงเนนไปท่ีพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมาย  เปนการวางแผนเพ่ือจัดหาบริการท่ีจําเปนพ้ืนฐานแกประชาชนโดยสวนรวม   เปนการ
วางแผนโดยกําหนดจากประชาชนเพ่ือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  

วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ (Vision)  ของผูบริหารเทศบาล 
 

“สรางงาน   สรางอาชีพ  ลดรายจาย เพ่ิมรายได เคารพกฎหมาย  ประชาชนมีความปลอดภัยสุขภาพ
ดีถวนหนา  ประชามีความสุขอยางยั่งยืน  ผืนดินมีน้ํา  ถนนเลียบหวยเชื่อมสูนา  ไฟฟาสูไร”    
 
 
เปาหมายในการพัฒนา  (Goal)  
 1.  สรางความรัก  ความสามัคคีและมีคุณธรรม  
 2.  สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 3.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  ส่ิงแวดลอม  การกีฬา ปองกันยาเสพติดและสงเสริมการทองเท่ียว 
 4.  ปองกันชีวิตและทรัพยสิน  ปองกันบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะห 
          5.  พัฒนาระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหไดรับความสะดวกสบาย 

นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ 
นโยบายเรงดวน 
 1.  จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  ชุดนักเรียน  ชุดกีฬา ใหนักเรียนเด็กเล็ก-ระดับประถมศึกษาในเขต
เทศบาลทุกคน  เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครอง  
 2.  แกปญหาน้ําทวม  โดยจัดทําระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดทําผังเมืองรวม  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง  โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
 4.  พัฒนาแหลงน้ํา  ถนน ไฟฟา  เปนปจจัยในการผลิตในภาคการเกษตร พรอมจัดตลาดนัด
การเกษตรเปนแหลงจําหนายสินคา  
 5.  แกปญหาแกผูประกอบการภายในตลาดสดเทศบาล  สถานท่ีจําหนายท่ีจัดเก็บอุปกรณ หาแหลง
เงินทุน  
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 6.  ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายชนบท-กุดรูในเขตเทศบาล  เปนเมืองนาอยู 
 7.  ปฏิรูประบบการทํางานภายในเขตเทศบาล  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
 8.  สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาอุปกรณ ดับเพลิง
ประจําทุกหมูบานในเขตเทศบาล  
 9.  จัดตูรับเรื่องรองเรียนปญหา  และบริการสายตรงกับนายกเทศมนตรี  
 10.  จัดทํา สรางศาลปูคูกลาง  ซ่ึงเปนท่ีสักการะเปนหลักบาน หลักเมืองแทนหลังเดิม  
 11.  สรางเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  คนดอยโอกาส ใหท่ัวถึงทุกคน  
 12.  สงเสริมการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา  มีชมรมและท่ีเตนแอโรบิคทุกหมูบาน  จัดทําสวน
สุขภาพเพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย  
 13.  แกปญหาเยาวชน  โดยการศึกษาปญหา  ตนเหตุของปญหา  ทําความเขาใจหาสถานท่ีแสดงออก  
เลนกีฬา เลนดนตรี  กลุมอาชีพตาง ๆ  
 14.  มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริหารเหตุฉุกเฉินแกประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  1 
ตําบล  1  หนวยกูชีพ ตลอด  24  ช่ัวโมง  
 15.  ติดตั้งไฟฟาบริเวณมุมอับ  ท่ีอันตราย  เพ่ือปองกันการม่ัวสุม  
 16.  อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน สงกรานต  บุญบ้ังไฟ  ฮีต 12 
คลอง 14  จัดงานประจําปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  ปละ  1-2  ครั้ง  
 17.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานศาสนาและการศึกษา 

1.  นโยบายการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตเทศบาล
ใหไดรับความสะดวกสบาย  ตามลําดับดังนี้  

 1)  กอสรางซอมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอ่ืน ๆท่ีมีสภาพท่ีเปน
ปญหาอยูใหมีสภาพดี สมบูรณ สามารถใชการไดเปนอยางดี  

2)  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร  ใหเปนระบบทันสมัย  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 3)  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟา ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางใหท่ัวถึง 
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2.  นโยบายการพัฒนาดานสังคม 

 ความจําเปนในการพัฒนาทางสังคม  ซ่ึงประกอบดวย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน  ถือเปนงานท่ีสําคัญ เพราะจะเปนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อันเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงมีนโยบายท่ีเรงดําเนินการดังตอไปนี้   

ดานการศึกษา  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ  
2)  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเนนคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ของโรงเรียน เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
3)  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยจัดหองสมุด ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
4)  พัฒนาและปรับปรุงศูนยเด็กเล็กในชุมชน  ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน  
ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการซอมแซม บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
2)  จัดใหมีความรวมมือกับทางวัด  และสมาคมตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต เชน 
การเขาวัดฟงธรรม 

ดานการพัฒนาชุมชน 
1)  สงเสริมใหประชาชนในชุมชนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง  จัดทําโครงการตาง ๆ 

รวมกับเทศบาล  เชน โครงการหนาบานนามอง โครงการเมืองนาอยู ฯลฯ  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
ท้ังท่ีอยูอาศัยและสาธารณูปโภค มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ  

2)  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรทําหนาท่ี
เปนตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง  เพ่ือนําความตองการและปญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาล และ
เปนตัวแทนของเทศบาลในการนําขาวสารและบริการสูชุมชน โดยยึดหลัก “รวมคิด  รวมทํา  รวมพัฒนา
ชุมชน”   

3)  สรางความเข็มแข็งใหชุมชน โดยปองกันและปราบปรามปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ี
เขาสูชุมชนอยางจริงจังจนชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของยา  เสพติดเขามาในชุมชนดวยชุมชนเอง  
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3.  นโยบายการพัฒนาทางดานการเมืองการบริหาร 
 การดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ผลักดันใหการบริหารงานดานตาง ๆประสบความสําเร็จ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดผลดีตอสวนรวมและทองถ่ิน  จึงกําหนดนโยบายดําเนินงานดังนี ้  

 1)  สงเสรมิและสนับสนุนการบริหารงานในดานความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส รวดเร็ว และ
ถูกตอง           ตามกฎหมาย  

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงาน
ระหวาง          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 3)  สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรบัปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน             และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

 4)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 5)  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาเมือง คณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒสิาขาท่ี
เกี่ยวของ  นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน  ตัวแทนองคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของรวมกันวางแผนในการพัฒนา
เมืองและชุมชน  

 6)  ใหมีการบริหารงานงบประมาณเปนไปตามระเบียบแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือประโยชนและโอกาสของประชาชน  

4.  นโยบายการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงและเปนมาตรฐาน 

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด 
และโรคระบาดตาง ๆ  
 3)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
 4)  สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันและการพัฒนาดานกีฬาตาง ๆ  
 5)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 

5.  นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ  
 ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการพัฒนาในทุกระดับและควบคูกันไปกับการพัฒนา
ทางดานสังคมและการเมือง ซ่ึงมีนโยบายดังตอไปนี้  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)--(สวนที่ 4) 
 

 

 
 

 1)  สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชนตามความสนใจ  มีการพัฒนาระบบการ
ผลิต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม จัดหาตลาดกลางเปนท่ีจําหนายผลผลิต  และผูประกอบการรายใดมีขีดความสามารถ
สูง    

2)  สงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบการคาในเขตเทศบาล รวมมือกับหอการคางจังหวัด
ขอนแกน ศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจในเขตเทศบาล
อยางเปนระบบ  และสามารถสรางเครือขายกับภาคธุรกิจในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ และสามารถสราง
เครือขายกับภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ตอไป  
 3)  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลแวงใหญ ท้ังในสวนท่ีเทศบาล
ตําบลแวงใหญรับผิดชอบ หรือหนวยงานอ่ืนรับผิดชอบ  โดยรวมมือกันจัดใหมี  สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม จัด
ขอมูลแนะนําประชาสัมพันธ  แหลงทองเท่ียว  เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวไทยและ
ตางประเทศ   วิทยาลัยปูนา  สวนเกษตรบานบะแค  กลุมเกษตรของพอดําหริ  อักษรเสือ  พอสวาท  ทองสงา  
 4)  พัฒนามาตรฐานสินคาและจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 5)  สงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 
 6)  พัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน 
 7)  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนทองถ่ิน  
 8)  พัฒนาสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ  

6.  นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 ทรัพยากรธรรมชาตินับวามีความสําคัญและมีคุณคาควรรักษาไวมิใหเส่ือมโทรม และขณะเดียวกันก็
ตองรักษาส่ิงแวดลอมตาง ๆท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนดวย  จึงไดกําหนดนโยบายไว
ดังตอไปนี้  
 1)  ดําเนินการโครงการเทศบาลสีเขียว  โดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีวางอยางเหมาะสม 
ท้ังไมยืนตน หรือไมประดับ ท้ังในเขตเมืองและชุมชน ภายใตโครงการ “ปลูกตนไมคนละตน   สรางมงคล
ใหกับชีวิต”   
 2)  ปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการส่ิงแวดลอมรอบหนองแวง ซ่ึงถือเปนสัญลักษณประจําอําเภอ ให
สวยงาม  มีสวนหยอม ท่ีออกกําลังกาย และปลูกตนไมเพ่ิมขึ้น ใหเปนท่ีออกกําลังกาย แหลงทองเท่ียว เปนท่ี
พักผอนหยอนใจ  
 3) จัดเตรียมบอสําหรับรองรับน้ําเสียของเทศบาล เพ่ือใหน้ําเสียไดรับการบําบัดในระดับหนึ่งกอน  
กอนท่ีจะไหลไปสูบอบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล  และจัดใหมีระบบหมุนเวียนน้ําท่ีไดรับการบําบัดแลวมี
คุณภาพท่ีดี  สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน รดตนไมภายในเขตเทศบาล และใชในการเกษตร  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)--(สวนที่ 4) 
 

 

 
 

 4) พัฒนาและปรับปรุงงานดานรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยใหท่ัวถึง โดยการจัดหาถัง
ขยะใหเพียงพอ และรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตามท่ีกําหนดไวในโครงการตางๆ เพ่ือใหขยะเหลือ
ตกคางใหนอยท่ีสุดในแตละวันกอนนําขยะไปฝงกลบ  และจัดทําแผนระยะยาวในการแกปญหาเรื่องขยะ คือ 
หาพ้ืนท่ีเปนของเทศบาลเอง และสรางศูนยกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตอไป  
 5)  หาสถานจัดทํา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตําบลแวงใหญใหมีความสะอาด มี
ความพรอมรองรับการออกกําลังกายของประชาชนอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน สามารถรองรับการแขงขัน
กีฬาระดับตาง ๆได  
 6)   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สงเสริมและสนับสนุนเตรียมการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ  
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ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1)    ยุทธศาสตร    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 9 1,900,000 9 4,259,000 8 1,759,000 26 7,918,000       
1.2  แนวทางการพัฒนา  :   การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนา 13 815,000       14 760,000      13 730,000         40 2,305,000       
วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดี
1.3  แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ 12 1,140,000    19 1,430,000   19 920,000         50 3,490,000       
ดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล  การฟนฟู
สมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.4  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 4 275,000 4 275,000 6 2,975,000 14 3,525,000       
1.5  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว -               1 20,000        1 20,000           2 40,000            
และกลุมองคกรชุมชนใหแข็งแรง  

รวมยุทธศาสตรท่ี  1 38 4,130,000    47 6,744,000   47 6,404,000      132 17,278,000     

สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป     (พ.ศ.  2554    ถึง    2556)
เทศบาลตําบลแวงใหญ

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

2.  ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน
 2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพ 1 35,000         2 220,000      2 220,000         5 475,000          
ชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน
 2.2  แนวทางการพัฒนา  :   การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและ 7 4,323,000    7 4,323,000   7 4,323,000      21 12,969,000     
ผูดอยโอกาส
 2.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนิน -               1 30,000        1 30,000           2 60,000            
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.4  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  4 4,220,000    -              3 1,290,000      7 5,510,000       
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร 

รวมยุทธศาสตรท่ี  2 12           8,578,000    10           4,573,000   13            5,863,000      35 19,014,000     
3.  ยุทธศาสตร :  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม 16 16,574,000  29 29,549,090 37 26,953,700    82 73,076,790     
ขนสงและระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 345,000 3 225,000 4 345,000 11 915,000          
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความ 2 55,000 3 65,000 3 65,000 8 185,000          
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ 6 144,000       5 155,000      3 75,000           14 374,000          
แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

รวมยุทธศาสตรท่ี  3 28 17,118,000  40 29,994,090 47 27,438,700    115 74,550,790     
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

4.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและ
การลงทุน 
4.1   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 1 40,000 2 100,000 2 100,000 5 240,000          
ชุมชนอยางครบถวน  ต้ังแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑและ
การตลาด
 4.2   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญา 2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000          
ทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน

 

รวมยุทธศาสตรท่ี  4 3 150,000       4 210,000      4 210,000         11 570,000          
5.  ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  3 150,000 3 100,000 3 100,000 9 350,000          
สิ่งปฏิกูลและนําเสีย
5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนนํ้าลําธาร 4 835,000 2 60,000 9 2,620,000 15 3,515,000       
ใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 2 50,000 1 30,000

รวมยุทธศาสตรท่ี  5 9 1,035,000    6 190,000      12 2,720,000      27 3,945,000       
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

6.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยว 2 35,000 2 40,000 2 40,000 6 115,000          
ใหยั่งยืน
 

รวมยุทธศาสตรท่ี  6 2 35,000         2 40,000        2 40,000           6 115,000          

7.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นให 5 100,000 5 345,000 6 140,000 16 585,000          
โปรงใส สุจริต ตรวจสอบได
7.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 7 7,456,000 8 7,476,000 8 7,476,000 23 22,408,000     
7.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหาร 8 1,773,000 5 2,025,000 14 4,365,000 27 8,163,000       
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ
7.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 1 2,400 1 2,400 1 2,400 3 7,200              
เพื่อการบริการงานและบริการประชาชน
7.5 แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ 2 45,000 2 45,000 2 45,000 6 135,000          
พัฒนาทองถิ่น

รวมยุทธศาสตรท่ี  7 23 9,376,400    21 9,893,400   31 12,028,400    75 31,298,200     
รวมทั้งสิ้น           115 40,422,400          130 51,644,490            156 54,704,100           401 146,770,990

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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1.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานศึกษา 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสนับสนุนงานวันเด็ก 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เชน กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 1. เด็ก  มีการเรียนรูและ สํานักปลัด

แหงชาติและจัดงานประกวด กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตอบปญหาชิงรางวัล  เลนเกมสลับสมอง พัฒนาการสมองดีขึ้น
หนูนอยสุขภาพดี 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนใหมี 2. เด็กเล็กกอนวัยเรียนมี

พัฒนาการที่ดีสมวัย พัฒนาการที่ดีสมวัย
2 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา 1.เพ่ือรับเล้ียงดูเด็กกอนเกณฑให ขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  23  เมตร 2,500,000 1.มีสถานที่รับเล้ียงเด็กกอน สํานักปลัด

เด็กเล็ก กับบิดา-มารดาที่ไมมีผูดูแล ขนาด 81-100  คน  ตามแบบมาตรฐาน เกณฑที่เพียงพอ
2.เพ่ือใหเด็กวัยกอนเกณฑไดรับ สถ.ศพด. 3 2.เด็กไดรับการเอาใจใสดูแล
การดูแลเอาใจใสที่ดี เปนอยางดี

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)    ตามบัญชี 705,000 705,000 705,000 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด
สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ จํานวนนักเรียน                    รางกายแข็งแรง

4 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซ้ืออาหารกลางวัน   ตามบัญชีจํานวน 881,000 881,000 881,000 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด
สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ นักเรียน รางกายแข็งแรง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรียนที่ยากจนและ จัดซ้ือชุดนักเรียนแกเด็กกอนวัยเรียนที่ 25,000 25,000 25,000 เด็กวัยกอนเรียนที่ยากจนและ สํานักปลัด
สําหรับผูดอยโอกาส ดอยโอกาส    ไดรับการบริการภาครัฐ ยากจนและดอยโอกาส สําหรับศูนยพัฒนา ดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ

อยางทั่วถึง เด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัดสระเกษ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป     (พ.ศ. 2554-2556)

ท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียน เพ่ือใหมีส่ือการเรียนการสอนที่ จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอนสําหรับ 30,000 30,000 30,000 1. เด็กกอนวัยเรียนไดใชส่ือ สํานักปลัด

การสอน เพียงพอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัด การเรียนการสอนที่เพียงพอ
สระเกษ จํานวน 10,000.- บาท  และ 2. นักเรียน  นักศึกษาประชาชน
สําหรับศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบล ในทองถ่ินมีแหลงเรียนรู
แวงใหญ  จํานวน  20,000.- บาท อยางทั่วถึง

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุน เพ่ือสงเสริมพัฒนาใหเด็กเยาวชน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็ก 33,000 33,000 33,000 นักเรียน/นักศึกษา  ผูดอย สํานักปลัด
การศึกษา  นักศึกษาและผูดอย ผูดอยโอกาสและประชาชนในทอง นักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส โอกาสและประชาชน
โอกาส ถ่ินไดรับการศึกษา ในทองถ่ิน ไดรับการสงเสริมพัฒนาการ

ศึกษาอบรมอยางทั่วถึง
8 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 1. เพ่ือพัฒนาผูดูแลเด็กใหมี จัดสงผูดูแลเด็กเขารับการฝกอบรม 15,000 15,000 15,000 ผูดูแลเด็กมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัด

(ผูดูแลเด็ก) ประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีหนวยงานอื่นจัดใหครบทุกคน และมีประสิทธิภาพในการ
2. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทํางานเพ่ิมขึ้น
ในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก

9 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา 1. เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาใชเวลา ดําเนินการจางนักเรียน   นักศึกษา 30,000 30,000 30,000 1. นักเรียน/นักศึกษาใชเวลา สํานักปลัด
ชวงปดภาคฤดูรอน วางใหเกิดประโยชนและมีรายได เขารวมกิจกรรมโครงการ  วางใหเกิดประโยชนและมี

เสริมชวงปดภาคเรียน รายไดเสริม
2.  เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาไดเรียน 2. นักเรียน/นักศึกษาไดฝก
รูการปฏิบัติงานในสํานักงาน

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
9 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรู 1.  เพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนใหมี ปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน โดยติดตั้ง 141,000 1.  มีศูนยเรียนรูชุมชนบริการ สํานักปลัด

ชุมชน คุณภาพในการใหบริการประชาชน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ชนิด ประชาชนที่มีคุณภาพ
2.  เพ่ือเพ่ิมจํานวนเด็ก เยาวชนและ แขวน  ขนาด  40,000  บีทียู  จํานวน  2 2.  มีเด็ก เยาวชนและประชาชน
ประชาชนทั่วไปที่มาใชบริการศูนย เครื่อง  และติดตั้งเคานเตอรยาวติดผนัง ทั่วไปมาใชบริการสืบคนขอมูล
เรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ สําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร  ขนาด เพ่ิมมากขึ้น

ไมนอยกวา  4.00  เมตร  
 

1.2 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดงานฉลองศาลปู เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานฉลองศาลปูหลวงกลางและงาน 400,000 400,000 400,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หลวงกลางและงานวันลอยกระทง ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีลอยกระทง อันดีงามคงอยูสืบไป
2 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป วันขึ้นปใหม อันดีงามคงอยูสืบไป
3 โครงการจัดงานประเพณีวัน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานประเพณีสงกรานต 60,000 60,000 60,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

สงกรานต ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป รดน้ํา ดําหัวผูสูงอายุ อันดีงามคงอยูสืบไป
4 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา และถวาย 40,000 40,000 40,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

 ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป เทียนพรรษาตามวัดตาง ๆ อันดีงามคงอยูสืบไป
5 โครงการจัดงานทอดกฐิน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ ถวายผากฐินตามวัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล 25,000 25,000 25,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  อันดีงามคงอยูสืบไป

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการสนับสนุนจัดงานบุญบั้งไฟ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

และงานบุญมหาวิทยาลัยปูนา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป บุญบั้งไฟและงานบุญมหาวิทยาลัยปูนา อันดีงามคงอยูสืบไป
7 โครงการจัดงานฉลองศาลเจาพอ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถและ 75,000 45,000 45,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หนองโบสถและศาลเจาพอปูตา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ศาลเจาพอปูตา อันดีงามคงอยูสืบไป
8 โครงการสงเสริมสนับสนุนงาน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

กาชาดประเพณีผูกเส่ียวเทศกาลไหม ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีผูกเส่ียว เทศกาลไหม อันดีงามคงอยูสืบไป
9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติองคพระบาท จัดซุมเฉลิมพระเกียติเนื่องในวันเฉลิม 30,000 30,000 30,000 1.ปวงชนชาวไทยไดแสดง สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ พระชนมพรรษา   วันแมแหงชาติ ความจงรักภักดีแดพระบาท
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ วันปยมหาราช   วันจักรี และสนับสนุน สมเด็จพระเจาหยูหัว และ
การจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ และจัดงาน 2.สงเสริมเผยแพรคุณงามความดี ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญในการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันสําคัญของทางราชการ ของพอและแม จัดงานวันรัฐพิธี 2.ประชาชนในเขตเทศบาล

3.เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี ไดแสดงความรักตอพอแม
ของบรรพบุรุษไทย  3.ระลึกถึงคุณงามความดี

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาค 1.เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด ดําเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณร 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชนมีความรูดาน สํานักปลัด
ฤดูรอนและบวชศิลจาลิณี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภาคฤดูรอน  และบวชศิลจาลิณี พระพุทธศาสนา และมีจิตสํานึก  

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดศึกษา อยางนอย  50  รูป ที่ดี
วิชาการดานพระพุทธศาสนาอยางเขาใจ

11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1.  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดรวม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาทําบุญ 10,000 10,000 1. พุทธศาสนิกชนไดรวม สํานักปลัด
บําเพ็ญบุญกุศลรวมกันในวันสําคัญ ตักบาตร   เวียนเทียน ทําบุญบําเพ็ญกุศลรวมกัน
2. เพ่ือเปนการสืบทอดวัฒนธรรม 2.วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
ประเพณีใหคงอยูสืบไป อันดีงามคงอยูสืบไป

งบประมาณและท่ีมาโครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
12 โครงการทองถ่ินไทย ใสใจ เพ่ือใหผูบริหาร , ขาราชการ ผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 25,000 25,000 25,000 ผูบริหาร ขาราชการและ สํานักปลัด

วิถีพุทธ พนักงานของเทศบาลไดรวมกิจกรรม สมาชิกสภาเทศบาล     รวมทําบุญตักบาตร พนักงานไดรวมกันปฏิบัติ
ทําบุญตักบาตและบําเพ็ญกุศลในวัน บําเพ็ญกุศล   ในวันธรรมสวนะ    ตามวัด ธรรมบําเพ็ญกุศล
ธรรมสวนะ ตาง ๆ ในเขตเทศบาล

13 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 1.เพ่ือจัดตั้งแหลงเรียนรูและถายทอด สนับสนุนงบประมาณใหศูนยวัฒนธรรม 15,000 15,000 1.ทองถ่ินมีแหลงเรียนรู สํานักปลัด
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกชุมชน สังคม ไทย สายใยชุมชน ตําบลแวงใหญ ภูมิปญญาทองถ่ิน

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทุกสวน 2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ในการขับเคล่ือนโครงการวัฒนธรรม ขับเคล่ือนวัฒนธรรมไทย
ไทยสายใยชุมชน สายใยชุมชน

14 โครงการสนับสนุนการ 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดใหประชาชนในเขตเทศบาล เขา 30,000 30,000 1. พุทธศาสนาไดรับการ สํานักปลัด
ปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ปฏิบัติธรรม และอยูปริวาสกรรม ทํานุบํารุงใหคงอยูสืบไป

2. เพ่ือทํานุบํารุง สงเสริมพุทธศาสนา 2. ประชาชนไดเขารับการ
ปฏิบัติธรรม

15 โครงการสนับสนุน การจัดงาน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 50,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด
บุญกุมขาวใหญ  ไหวพระธาตุ ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ อันดีงามคงอยูสืบไป
เจดีย ของดีแวงใหญ

ท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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1.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย
                                           และจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 1. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง พนสารเคมีกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย จัดหาน้ํายา 70,000 70,000 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก กอง

 ที่เปนพาหะนําโรค สารเคมีที่เก่ียวของ ในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุข
2.เพ่ือลดจํานวนผูปวยไขเลือดออก หมดไป

2 โครงการคัดกรองและดูแลรักษา เพ่ือคนหาและรักษาผูปวยเบาหวาน ดําเนินกิจกรรมคัดกรองดูแลรักษา 30,000 30,000 30,000 ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ กอง
ปญหาเบาหวานเขาจอประสาทตา และผูสูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน ปญหาเบาหวานเขาจอประสาทตาใน ที่มีปญหาเขาจอประสาทตา สาธารณสุข
ในผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ เขาจอประสาทตาใหมีสุขภาพ ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุตําบลแวงใหญ ไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมกับ รพ.
ตําบลแวงใหญ ที่ดีขึ้น พรอมจาย คาตอบแทนแพทย พยาบาล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แวงใหญ

จัดหาเวชภัณฑที่เก่ียวของ
3 โคงการคืนสายตาผูสูงอายุและ เพ่ือลดปญหาทางสายตาผูสูงอายุและ ดําเนินกิจกรรมคัดกรองและชวยเหลือ 50,000 50,000 50,000 ลดปญหาทางสายตาผูสูงอายุ กอง

นักเรียนดอยโอกาสในเขต นักเรียนที่ดอยโอกาสและปองกัน ผูสูงอายุ  เด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสที่มี และนักเรียนผูดอยโอกาส สาธารณสุข
โรคจากทางสายตา ปญหาทางสายตา  พรอมคาใชจายอื่นที่

เปนประโยชนตองดําเนินโครงการ
4 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีนแกสุนัขและแมวพรอมจัดหา 30,000 30,000 30,000 ลดจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรค กอง

ในเขตเทศบาล เวชภัณฑที่เก่ียวของ พิษสุนัขบาของประชาชนใน สาธารณสุข
 เขตเทศบาล

5 โครงการปองกันโรค เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราการตาย ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 10,000 10,000 อัตราการเกิดโรคเลปโตสไป กอง
เลปโตสไปโรซีส จากโรคอุจจาระรวง เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ โรซีสในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุข

วัสดุอุปกรณ  เวชภัณฑที่เก่ียวของ หมดไป

โครงการ งบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการปองกันโรคอุจจาระ เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราการตาย ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 10,000 10,000 อัตราการปวยโรคอุจจาระรวง กอง

รวง จากโรคอุจจาระรวง เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ ลดลง สาธารณสุข
อุปกรณ ตลอดจนเวชภัณฑที่เก่ียวของ และ รพ.

แวงใหญ
7 โครงการควบคุมโรคไขหวัดนก เพ่ือเฝาระวังโรคไขหวัดนกและ ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 20,000 20,000 ไมมีการระบาดของโรคไข กอง

และไขหวัดใหญ  2009 ไขหวัดใหญ 2009 เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ หวัดนกและ โรคไขหวัดใหญ สาธารณสุข
 อุปกรณ เวชภัณฑที่เก่ียวของ เชน 2009

ไขหวัดนก  ไขหวัดใหญ  2009
8 โครงการรณรงคตอตานและ เพ่ือชวยเหลือและปองกันการแพร อุดหนุนงบประมาณแกศูนยชวยเหลือ 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับ ระบาดของโรคเอดสในทองถ่ิน ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ ในการปองกันรักษาและการ สาธารณสุข
โรคเอดส เพ่ือดําเนินการกิจกรรมเก่ียวกับโครงการ แพรระบาดของโรคเอดส

9 โครงการปรับปรุงตลาดสด 1. เพ่ือใหตลาดสดเทศบาลตําบล - ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้อง   ติดตั้งตาขายกันนก 500,000 50,000 50,000 ตลาดสดเทศบาลเปนตลาดสด กอง
เทศบาลใหเปนตลาดสดนาซ้ือ แวงใหญเปนตลาดสดนาซ้ือและมี ซอมแซมหลังคา  ปรับปรุงระบบไฟฟา ที่ไดรับการรับรองเปนตลาดสด สาธารณสุข

มาตรฐาน ระบบประปา  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา มาตรฐานระดับ 5 ดาว
2. เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
และความสะดวกในการจับจาย  

10 โครงการตรวจสุขภาพปากและ เพ่ือใหเด็กกอนเกณฑและเด็กวัยเรียน 1. ตรวจสุขภาพปากและฟนเด็กกอน 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟน กอง
ฟนเด็ก มีสุขภาพปากและฟนแข็งแรง เกณฑและเด็กวัยเรียน แข็งแรง สาธารณสุข

2. จัดหา คาวัสดุอุปกรณ    เวชภัณฑที่ และ รพ.
เก่ียวของ แวงใหญ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
11 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1.เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริมให 1. จัดกิจกรรมประกวดเตนแอโรบิค 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

เพ่ือสุขภาพ ประชาชนรักการออกกําลังกาย ประชาชนทั่วไป/เด็กนักเรียน แข็งแรง สาธารณสุข
2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย และ รพ.
รางกายแข็งแรง ประเภทอื่นอยางตอเนื่อง แวงใหญ

12 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริม 20,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและ กอง
แข็งแรง สุขภาพผูสูงอายุทั้งดานรางกายและ ใจที่ดี สาธารณสุข

จิตใจ
13 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของ 200,000 150,000 150,000 การทํางานของ อสม. มี กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข ทํางานของสมาชิก อสม. อาสาสมัครสาธารณสุข ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
และ รพ.
แวงใหญ

14 โครงการรณรงครักษาความ 1.เพ่ือใหทองถ่ินมีความสะอาด 1.จัดกิจกรรมรณรงครวมกับ 30,000 20,000 เขตเทศบาลมีความสะอาดและ กอง
สะอาดในเขตเทศบาล และเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนในเขตเทศบาล เปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

2.เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก 2.จัดทําปายรณรงครักษาความ  
 ในเรื่องของการรักษาความสะอาด สะอาดในทองถ่ิน  

15 โครงการลางตลาดสดเทศบาล 1.เพ่ือใหบริเวณตลาดสดสะอาด 1. ลางตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ 20,000 20,000 20,000 มีตลาดสดที่สะอาด     ถูก กอง
 ปราศจากเช้ือโรค อยางนอย เดือนละ   2    ครั้ง สุขลักษณะ  ปราศจากโรค สาธารณสุข

2.เพ่ือใหบริเวณตลาดสดเทศบาล 2. จัดหาคาวัสดุอุปกรณ เคมีภัณฑที่ ติดตอ ไมแพรเช้ือสูชุมชน
ไมสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม เก่ียวของ

16 โครงการอบรมกลุมเส่ียงและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ อบรมกลุมเส่ียง และออกหนวยบริการ 40,000 40,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง
ตรวจสุขภาพเชิงรุก การใหบริการสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมาโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
17 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานของ  อสม.ใน 70,000 70,000 70,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง

มูลฐาน 2. เพ่ือจัดบริการสุขภาพเบื้องตน ชุมชน/หมูบาน  ในเขตเทศบาล เพ่ือให ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก และ รพ.

การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข แวงใหญ
การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ
และการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องตน

18 โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ - สนับสนุนและสมทบทุนกองทุน 90,000 90,000 90,000 ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ จัดบริการสาธารณสุขในเรื่องการ หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือ ตําบลแวงใหญ    ไดรับ สาธารณสุข
เทศบาลตําบลแวงใหญ สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค พ้ืนที่เทศบาลตําบลแวงใหญ บริการดานสุขภาพที่

การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษา ครอบคลุมทุกกลุมอายุ
พยาบาลระดับปฐมภูมิ

19 โครงการจัดระบบบริการ เพ่ือดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินตาม ดําเนินการจัดหารถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน 600,000 100,000 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแล กอง
การแพทยกอนถึงโรงพยาบาล ประกาศสํานักงานหลักประกัน และจัดหาวัสดุ อุปกรณกูชีพตามประกาศ และชวยเหลือไดทันที สาธารณสุข
ของหนวยกูชีพเทศบาลตําบลแวงใหญ สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ สป.สช.กําหนด   และ

จายคานอกเวลาราชการของพนักงาน
กูชีพตามระเบียบของทางราชการกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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1.4   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 1.เพ่ือสนับสนุนอุปกรณกีฬาให จัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหแกชุมชน 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สํานักปลัด

ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล แกประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

2 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  เยาวชน จัดแขงขันกีฬาชุมชนในเขต 150,000 150,000 150,000 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ตานยาเสพติด ประชาชนทั่วไป  รักการออกกําลังกาย เทศบาล   จํานวน  1  ครั้ง ทั่วไปมีสุขภาพรางกาย

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง แข็งแรง
2.เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมความสามัคคีระหวาง จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 25,000 25,000 25,000 เกิดความสามัคคีระหวาง สํานักปลัด
สัมพันธ บุคลากรขององคกรปกครองสวน หรือสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน บุคลากรของอปท.ในเขต

ทองถ่ินในเขตอําเภอแวงใหญ อําเภอแวงใหญ
4 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน จัดกิจกรรมสงเสริมเนื่องในวันเยาวชน 50,000 50,000 50,000 เยาวชน มีความรู ความ สํานักปลัด

เยาวชนแหงชาติ กําลังหลักในการพัฒนาประเทศ แหงชาติ ไดแก  กิจกรรมแขงขันกีฬา สามารถและเปนกําลัง
ในอนาคต กิจกรรมการเขาคายเยาวชน  คายพุทธธรรม หลักในการพัฒนาทองถ่ิน

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

กลางเทศบาล บริเวณหนอง ออกกําลังกาย และติดตั้งโคมไฟ ((สปอรตไลน) รอบ 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน
กระรอก  หมูที่  7 2.เพ่ือใหมีสถานที่ออกกําลังกาย สนาม  รายละเอียดตามแบบแปลน 3.มีสถานที่ออกกําลังกาย
(โครงการลําดับที่ 4 ม.7) ที่เพียงพอ เทศบาลกําหนด เพียงพอ

โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



82

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก 1.เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับเลนกีฬา กอสรางลาน คสล.ขนาดกวาง 100,000 1.มีสถานที่สําหรับเลนกีฬา กองชาง

ประสงคตานยาเสพติด  หมูที่ 5 2.เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายให 16 ม. ยาว 26 ม.ตามแบบ 2.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
กับประชาชนในทองถ่ิน แปลนเทศบาลกําหนด แข็งแรง

3.แกไขปญหายาเสพติด

1.5   แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสานใยรักสานสัมพันธ 1. เพ่ือเสริมสรางความรัก ความเขาใจ จัดกิจกรรมใหความรูดานการสรางความ 20,000 20,000 1.สถาบันครอบครัว/กลุมองคกร สํานักปลัด

ครอบครัวอบอุนและเย่ียมบาน ความอบอุนและเขมแข็งซ่ึงเปน เขมแข็งแกสถาบันครอบครัว การใชเวลา ชุมชนมีความสัมพันธอันดี
ผูสูงอายุและผูพิการ รากฐานใหชุมชนและสังคม รวมของครอบครัว    และทํากิจกรรม 2. ผูสูงอายุและผูพิการ มีขวัญ

มีความเขมแข็ง สันทนาการ  สานสัมพันธของสมาชิก กําลังใจ และสุขภาพจิตดีขึ้น
2. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ในครอบครัว   กิจกรรมกลุมสัมพันธ
สามัคคีในครอบครัว กิจกรรมเย่ียมบานผูสูงอายุ
3. เพ่ือดูแลผูที่มีปญหาดานสุขภาพ
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ 

4,130,000 6,744,000 6,404,000  

ท่ี โครงการ

รวมยุทธศาสตรท่ี  1

วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการชวยเหลือประชาชนดาน 1.เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกราษฎร   เชน  70,000 70,000 1. ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

การสงเสริมอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล การสงเสริมการใชสมุนไพรธรรมชาติ นอกฤดูทํานา
2.เพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายได ทดแทนสารเคมี  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น
แกประชาชน ดํารงชีวิตและสรางรายได  และหลักสูตร  

อื่น ๆ  ตามความตองการของประชาชน
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือใหกลุมอาชีพ กองทุน อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดตั้งกลุม 150,000 150,000 กลุมอาชีพ กองทุน องคกร สํานักปลัด

ของกลุมอาชีพ  กองทุน องคกรตางในเขตเทศบาลไดรับ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม ตาง ๆ ในทองถ่ิน มีความ
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ความรู ความเขาใจในการดําเนิน ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจาก เขมแข็ง

งานของกลุมอาชีพอื่นแลวนํามา ทองถ่ิน และศึกษาดูงาน 2.รายไดของกลุมเพ่ิมมากขึ้น
ปรับใชกับกลุมของตน 3.เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 1. เพ่ือวางแผนชุมชน  กําหนดวิสัยทัศน - อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผน 35,000 1. ผูนําชุมชนมีความรูในการ สํานักปลัด
ชุมชน  แนวทางการพัฒนาชุมชน ชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน  การ จัดทําแผนชุมชน แนวทางการ รวมกับ สนง.
2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพผูนําชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพผูนําชุมชน  ใหแกผูนํา พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน

ชุมชน  เปาหมายหมูบานละ  10  คน 2.  ผูนําชุมชนมีบุคลิกภาพที่ดี อ.แวงใหญ
นาเช่ือถือ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการ วัตถุประสงคท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ
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 2.2   แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการชวยเหลือประชาชน เพ่ือสงเสริมการทํามาหากินของ ชวยเหลือประชาชนดานการเกษตร เชน 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ดานการเกษตร ราษฎร การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจายราษฎร 2. ลดปญหาการพอพยพ
ไดแก  พันธุขาวพันธุดี  พันธุพืช  ปุย  แรงงาน
เครื่องมือการเกษตร และจัดซ้ือครุภัณฑ 
ไดแก เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกลการ
เกษตร

2 โครงการชวยเหลือประชาชน 1.เพ่ือแกไขปญหาความยากจน ใหการชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย 100,000 100,000 100,000 ราษฎรที่ยากจนและยากไร สํานักปลัด
ดานที่อยูอาศัย 2.เพ่ือใหประชาชนที่ยากจนตาม ที่มีฐานะยากจนดานที่อยูอาศัย ไดแก มีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงถาวร

บัญชีลงทะเบียนคนยากจน วัสดุอุปกรณในการซอมแซมที่อยูอาศัย
มีที่อยูอาศัย  

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนเบี้ย 1.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนมีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 62 คน 372,000 372,000 372,000 ผูพิการมีรายไดเพ่ิมขึ้นและ สํานักปลัด
เบี้ยยังชีพผูพิการ เพียงพอในการดํารงชีพ หรือตามบัญชีรายช่ือผูพิการของเทศบาล ไดรับการชวยเหลือจาก (งบรัฐบาล

2.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนไดรับ ตําบลแวงใหญ  และตามนโยบายรัฐบาล ภาครัฐอยางเทาเที่ยมกัน และ
ความชวยเหลือจากหนวยงาน  งบเทศบาล)
ราชการอยางเทาเทียมกัน

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนเบี้ย 1.เพ่ือใหผูปวยเอดส มีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 7 42,000 42,000 42,000 ผูปวยเอดสมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพียงพอในการดํารงชีพ คน หรือตามบัญชีรายช่ือผูปวยเอดสของ และไดรับการชวยเหลือจาก

2.เพ่ือใหผูปวยเอดสไดรับ เทศบาลตําบลแวงใหญ ภาครัฐอยางเทาเที่ยมกัน
ความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการอยางเทาเทียมกัน

วัตถุประสงคท่ี โครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการสงเสริมสนับสนุน 1.เพ่ือใหคนชราขาดผูดูแลและมี สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน  609 3,654,000 3,654,000 3,654,000 1.คนชรามีรายไดเพียงพอ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ฐานะยากจนมีรายไดในการดํารงชีพ คน หรือตามบัญชีรายช่ือผูสูงอายุของ ตอการดํารงชีพในระดับหนึ่ง (งบรัฐบาล
ในระดับหนึ่ง เทศบาลตําบลแวงใหญ และตามนโยบาย 2.ปญหาความยากจนลดลง และ
2. เพ่ือใหคนชราขาดผูดูแล และ รัฐบาล งบเทศบาล)
มีฐานะยากจนไดรับการชวยเหลือ
จากหนวยราชการอยางเทาเทียมกัน

6 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส 1. เพ่ือใหคนยากจนและผูดอย สงเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการแก 30,000 30,000 30,000 1.ผูดอยโอกาสและคนยากจน สํานักปลัด
และครัวเรือนที่ตกเกณฑจปฐ. โอกาสไดรับการชวยเหลืออยาง ผูดอยโอกาสและครัวเรือนที่ตกเกณฑ ไดรับการชวยเหลืออยาง

ทั่วถึงและเทาเทียมกัน จปฐ. ทั่วถึงและมีรายไดเพ่ิมขึ้น
2. คนยากจนและผูดอยโอกาสมี 2.ปญหาความยากจนลดลง
รายไดในการดํารงชีพในระดับหนึ่ง

7 โครงการฝกอบรม และ จัดเก็บ 1. เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ฝกอบรมใหความรูแกผูจัดเก็บขอมูล 25,000 25,000 25,000 1. การจัดเก็บขอมูล จปฐ.ของ สํานักปลัด
ขอมูล จปฐ. มีความถูกตองตรงกับขอเท็จจริง จปฐ. และดําเนินการจัดเก็บขอมูล เทศบาลถูกตองตรงกับความ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนจริง
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เกษตรกร ขึ้น

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2.3   แนวทางการพัฒนา  : การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ 30,000 30,000 1.ประชาชน/ครัวเรือนที่ยากจน สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ความตระหนักและมีความรูเก่ียวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     สงเสริมและ ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการใชปรัชญาเศรษฐกิจ สนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินใช ในการดําเนินชีวิต
พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารง 2. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

ชีวิตและดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล

2.4  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน  หมูที่  2 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายตามแบบแปลน 100,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค เทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  65   ของ
 ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ

2 ขุดลอกลําหวยฝายตนหม่ี  หมูที่  5 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกกวาง 15-40 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 1,970,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค ลึกเฉล่ีย 1.45 เมตร  ปริมาตรดินขุด มีจํานวนรอยละ  65   ของ

ไมนอยกวา 37,700 ลบ.ม.  รายละเอียด ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เทศบาล  

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
3 โครงการขุดลอกฝายหลวง หมูที่  1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายหลวงดานทิศเหนือ ยาว 1,400,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 108 เมตร  ดานทิศใตยาว  130  เมตร มีจํานวนรอยละ  65   ของ
ดานทิศตะวันออกยาว 122 เมตร ดาน ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ
ทิศตะวันตกยาว 135 เมตร  ลึกเฉล่ีย
2  เมตร  พรอมปรับปรุงฝายน้ําลน
ขยายความกวางเดิมเปน   5 เมตร
และขยายความยาวเดิมเปน  35 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

4 โครงการขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกลําหวยสภาพเดิม ขนาดกวางเฉล่ีย 750,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(ชวงหลังฝายราษฎรสามัคคี สะพาน เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 45  เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร มีจํานวนรอยละ  65   ของ
หัวฝาย) หมูที่  4 ตองการขุดเพ่ิม ขนาดกวางเฉล่ีย  45 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ยาว 300 เมตร   ลึก 1.50 เมตร  ตาม เทศบาล  
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

5 ขุดลอกฝายนอย  หมูที่  1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายตามแบบแปลน 250,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากแผนชุมชน) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค เทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  20   ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ
6 กอสรางฝายเก็บกักน้ําฝายนอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา กอสรางฝายเก็บกักน้ํา ตามแบบ 200,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

หมูที่  1 เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค แปลนเทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  20   ของ
(จากแผนชุมชน) ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
7 โครงการกอสรางคันก้ันน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา คันก้ันน้ํา กวาง 3.50  เมตร ยาว 30.00 เมตร 840,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

ลําหวยตะก่ัว 2 จุด  หมูที่  5 เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค สูงจากกนลําหวย 2.00  เมตร  หรือพ้ืนที่ มีจํานวนรอยละ  65   ของ (ประสาน
(จากแผนชุมชน)  - โครงการประสาน คอนกรีตไมนอยกวา  105  ตารางเมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาล แผน อบจ.)
แผน อบจ.ขอนแกน

8,578,000 4,573,000 5,863,000  

วัตถุประสงค

รวมยุทธศาสตรท่ี  2

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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3.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปรับปรุงลงหินคลุกพรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ลงหินคลุก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 301,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ปรับเกล่ียและบดอัดเรียบพรอมวาง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ระยะทางรวม 1,175  เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทอลอดซอยหลังรานป.เจริญยนต - อยางสะดวกรวดเร็ว เฉล่ีย  0.10 เมตร พรอมบดอัดเรียบ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ถนนประชารวมใจ  หมูที่  3 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) กําหนด

2 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ไดมีน้ํา เปล่ียนหอถังน้ําประปาใหมแบบ 350,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
ประปาหมูบาน โดยติดตั้งหอถังใหม ประปาที่สะอาดในการอุปโภค ลูกบอล ขนาดความจุไมนอยกวา อยางนอยรอยละ 14  ของ
หมูที่  7 บริโภค 15 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตาม ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น)

3 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี วางทอระบายน้ํา ขนาด ? 0.40 x 1,670,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนชูเจริญ หมูที่ 2 เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร 1.00 ระยะทางรวมสองขาง  900 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ปญหาน้ําทวม 90 บอ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

4 โครงการปรับปรุงทอเมนตประปา เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ไดมีน้ํา ปรับปรุงทอจายน้ํา ระบบประปา 1,557,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
หมูบานทั้งหมด หมูที่  5 ประปาที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค หมูบาน ทอพีวีซี ขนาด  ? 3 นิ้ว อยางนอยรอยละ 10  ของ
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ระยะทางรวมรอบหมูบาน 4,580 ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
 เมตร ระยะทาง 158 เมตร  พรอม เทศบาล

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงคท่ี งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการขยายไหลทางลาดยางถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ขยายไหลทาง  คสล.ขางละ 1.50 - 680,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รพช. 4052 (จากส่ีแยกหมูที่ 6   ถึง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 2.50 เมตร ระยะทางรวม   2   ขาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
สามแยกหนองโบสถ) ทั้งสองขาง อยางสะดวกรวดเร็ว 814 เมตร หนา  0.10  เมตร  (โดยเริ่มตน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  6   จากถนน รพช. 4052 ตัดกับถนนศิริราษฎร ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) บํารุง)  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด
6 โครงการปรับปรุงถนนพรอม เพ่ือใหเปนการระบายน้ําจากอาคาร ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร 2,075,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

วางทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 1 บานเรือนประชาชน และปองกันปญหา กวาง 7  เมตร ระยะทาง 110 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากหนา ร.ร.แวงใหญวิทยาคม น้ําทวม หนา  0.04 เมตร พรอมลงทอระบาย 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ไปทางทิศตะวันออก ทั้งสองขาง) น้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร  ระยะทาง ในเขตเทศบาล
หมูที่  7 รวมสองขาง 752 เมตร พรอมบอพัก
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) คสล.จํานวน 75 บอ  รายละเอียด

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 671,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
สุลีราษฎรบํารุง   (โสกมูลหมา ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 5 เมตร ระยะทาง 244 เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ตอจากเดิม) หมูที่  1 อยางสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร  (ระยะที่ 1-3)  รายละเอียด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
8 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.40 x 1.00 เมตร 173,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

(รวมมิตร  ถนนขางบาน บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทาง 94 เมตร พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
นางดอกไม  จันทรหนองแวง) หมู 2 ปญหาน้ําทวม คสล.จํานวน 9 บอ   รายละเอียดตาม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) แบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

9 โครงการวางทอระบายน้ําถนน รพช. เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 420,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากส่ีแยกถนนรพช.ไปทางทิศใต) บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง  278  เมตร พรอม อยางนอยรอยละ 10  ของ
หมูที่  5 ปญหาน้ําทวม บอพัก คสล. จํานวน 28  บอ รายละเอียด ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เทศบาล

10 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 3,630,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
วางทอระบายน้ําถนนภูนารักษ ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 5 เมตร ระยะทาง 758 เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(ตลอดสาย)  โดยวางทอกลางถนน อยางสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  6  ? 0.60 x 1.00  เมตร ระยะทาง ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) 639 เมตร พรอมบอพัก คสล.
 จํานวน 64 บอ รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด
11 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง 550,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ราษฎรบูรณะ หมูที่  3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 228  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) อยางสะดวกรวดเร็ว 0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรกวาง  6-8 3,850,000  3,850,000  3,850,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

บานแวงใหญ - บานโคกสวาง - บาน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  9,100  เมตร  รายละเอียด สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ประสาน
หวยยาง อยางสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลนกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด แผน อบจ.)
(จากแผนชุมชน) -   โครงการ ชวงที่  1  ถนนแวงใหญ - หวยยาง ในเขตเทศบาล
ประสานแผน อบจ.ขอนแกน ระยะทาง  1,500  เมตร

ชวงที่  2  ถนนคอนฉิม - หวยยาง
ระยะทาง   1,500  เมตร
(ชวงท่ี 1 และ 2 ดําเนินการในหวงป 2554-
2556)
ชวงที่  3  ถนนแวงใหญ - หวยยาง
ระยะทาง   2,650  เมตร
ชวงที่  4  ถนนคอนฉิม - หวยยาง
ระยะทาง   800  เมตร
ชวงที่  5  ถนนแวงใหญ - หวยยาง
ระยะทาง  2,650  เมตร
(ชวงท่ี 3 ,4 และ 5  ดําเนินการในหวงป
2557-2559)

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 1.เพ่ือขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย 1. ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายไฟฟา 2,000,000  1,000,000  1,000,000  ครัวเรือนที่ไดรับบริการไฟฟา กองชาง
ไฟฟาระบบจําหนาย  และขยายเขต แรงต่ําใหทั่วถึงพ้ืนที่อยูอาศัย แสงสวาง  ดังนี้ มีรอยละ  95   ของครัวเรือน
ไฟฟาระบบจําหนายสูพ้ืนที่การ 2. เพ่ือขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมูที่  3 ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ตามถนนใหทั่วถึงและเกิดความ (โครงการลําดับที่  2)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
ปลอดภัยในเวลากลางคืน - ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่  7
3.เพ่ือขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย -  ถนนพูลสมหวัง  หมูที่  1
แรงต่ําเขาสูพ้ืนที่การเกษตร -  ถนนภายในหมูบาน หมูที่  1 จํานวน

22  จุด , หมูที่ 2  จํานวน  11  จุด
หมูที่ 3 จํานวน 22  จุด , หมูที่ 4 จํานวน
จํานวน  8  จุด  ,  หมูที่ 7 จํานวน 16  จุด
-  ถนนหนาสํานักงานเทศบาล
และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายตาม
ถนน ซอยตาง  ๆ ตามความตองการของ
ประชาชน
2. ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู
พ้ืนที่การเกษตร ดังนี้
    -  ถนนแวงใหญ - หวยยาง (จากบาน
นายสมหวัง-หนองไผลอม)
หมูที่  1 (โครงการลําดับที่  1)
    - ตามถนนลําหวยหนองเอี่ยน หมูที่ 4
(โครงการลําดับที่  2)
    - ถนนประชาอุทิศ  หมูที่  7
(โครงการลําดับที่ 3)

งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
     - จากหมูบานไปวัดปาบานบะแค 
(เริ่มจากเสาไฟฟาสามแยกทางไป
วัดปา)   หมูที่  5
      - จากถนน รพช.ไปทางทิศใต - ที่นา
แมกองมี)  หมูที่  5
     - ถนนหลุบกุง - หนองไผลอม หมูที่  6
     - ทางเขาฝายตนโพธ์ิ  หมูที่ 4
     - ถนนแวงใหญ - ทุมหวย  หมูที่  3
และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู
พ้ืนที่การเกษตร ตามความตองการของ
ประชาชน

14 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 1. เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณส่ีแยก 200,000     1. ลดปญหาการจราจร กองชาง
2.  เพ่ือลดอุบัติเหตุ เจริญพันธและสามแยกหนาโรงเรียน 2. ประชาชนมีความปลอดภัย

ชุมชนบานแวงใหญ ในการสัญจรไปมา
15 โครงการขยายเขตประปาในเขต 1.เพ่ือขยายเขตการบริการประปา 1. ขยายเขตระบบประปาหมูบานถนน 477,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ไดรับบริการประปา กองชาง

เทศบาล ใหทั่วถึง แถวหมอพัฒนา หมูที่  3 (โครงการลําดับ 1) มีรอยละ 95  ของครัวเรือน
2.เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ 2. ขยายเขตระปบบประปาหมูบาน หมูที่ 4 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ประปาอยางทั่วถึง (โครงการลําดับ 2)   

- ขยายเขตระบบประปาสวน
ภูมิภาคตามถนนแวงใหญ-หวยยาง
(คุมนอย) 

ท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมาโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
และถนน หรือซอยตาง ๆ ตามความ
ตองการของประชาชน

16 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพ่ือประชาชนในทองถ่ิน มีถนน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง  2,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
รพช.หมายเลข  3030 (ชวงที่สอง สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม 6 เมตร  ยาว  1,000 เมตร  พรอม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
บะแค-ฮองหอย)  หมูที่ 5 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไหลทางลาดยางกวางขางละ 1 เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

กําหนด
17 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  4.00 - 6.00  เมตร 1,960,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

บ.บะแค - หัวฝาย  หมูที่ 5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  781.00  เมตร  พรอมลงทอ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ลอดเหล่ียม ขนาด 3.00 x 3.00  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

จํานวน  3  ชอง  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

18 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00 - 7.00  เมตร 5,915,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
บ.บะแค - โนนสวรรค  หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  2,126.00  เมตร  พรอมลงทอ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ขอ งปม.
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ลอดเหล่ียม ขนาด 2.10 x 2.10  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด จาก อบจ.)

จํานวน  4  ชอง  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6  เมตร 1,400,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
แวงใหญ - ทุมหวย  ม.7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว   1,000 เมตร    รายละเอียดตาม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว แบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

 ในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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20 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  3.00 - 4.00  เมตร 756,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ทองดี  หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  344.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ในเขตเทศบาล
21 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือประชาชนในทองถ่ิน มีถนน กอสรางถนนคสล.   ขนาดกวาง  4 144,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

กองกูล หมูที่  5 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม เมตร   ยาว 72   เมตร    หนา  0.15  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร ไหลทางลงหินคลุก    เฉล่ีย 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

0.20 เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
กําหนด

22 โครงการกอสรางถนน คสล.ลงสระ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 405 503,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หนองสิม  หมูที่  4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร     หนา 0.15 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ในเขตเทศบาล
23 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00   เมตร 2,098,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนทาเกวียนพัฒนา  หมูที่ 3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  763.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ของปม.
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด จากจังหวัด)

กําหนด ในเขตเทศบาล
24 กอสรางถนน คสล.รอบหนองพระ เพ่ือประชาชนในทองถ่ินไดมีถนน ถนน คสล.ขนาดกวาง 2.50 เมตร 336,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

หมูที่  1 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไหลทางลงหินคลุกขางละ 0.50เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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25 กอสรางถนน คสล. ซอยรวมมิตร เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 72  เมตร หนา 120,600 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 0.15 เมตร  ไหลทางลงหินคลุกเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ขางละ 0.20  เมตร ตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล
26 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 495,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รัศมี  หมูที่  7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา  0.15 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด
27 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 380,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ผานหนาโรงเรียนบานบะแค ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  165  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
อยางสะดวกรวดเร็ว 825  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด
28 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3   ? 0.60 x 1.00 480,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

เทนอิสสระ  หมูที่  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ระยะทางรวมสองขาง  228.00 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพักน้ํา จํานวน  24  บอ  65   ของครัวเรือนทั้งหมด
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมา
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29 โครงการวางทอระบายน้ําจากบาน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร  (1)  วางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3  ? 0.80 320,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

(นายบุญเลิศ  มัสชิโม)  หมูที่  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ระยะทาง  93.00  เมตร  พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) ปญหาน้ําทวม น้ํา จํานวน  9  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
 (2)  ถมดินพรอมบดทับ  กวาง  5.00  เมตร ในเขตเทศบาล

สูงเฉล่ีย  1.20  เมตร  ยาว  106  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

30 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.40 x 1.00 เมตร 1,490,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
วิเศษสิงหศร(ชวงจากถนน บานเรือนประชาชน  และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง 799  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หนองอินทรพัฒนา - สามแยก ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.จํานวน 80 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ชนบท-กุดร)ู รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

31 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 935,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ประชาราษฎรบํารุงดานทิศใต บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทาง 385 เมตร พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูบาน หมูที่  4 ปญหาน้ําทวม คสล. จํานวน 38 บอ  รายละเอียด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

32 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 1,841,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ประจักษ (ตลอดสาย) หมูที่ 7 บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวม 2 ขาง 758 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.จํานวน 76 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
กําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาท่ี
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33 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.60 เมตร 1,480,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนน รพช. 4052  (ชวงส่ีแยกบาน บานเรือนประชาชน และปองกัน ความยาวรวม 2 ขาง  617.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ดอนบาลไทเช่ือมหนองโบสถ) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 62  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  2 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน)

34 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.40 เมตร 947,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ถนนประชานุสรณ  หมูที่  4 บานเรือนประชาชน และปองกัน ยาว  512.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 52  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
35 โครงการวางทอระบายถนนรอบ เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําถนนรอบหมูบาน  ดังนี้ 571,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รอบหมูบาน  หมูที่  5 บานเรือนประชาชน และปองกัน   -  ชวงที่  1  จากบานพอแกว ถึงบาน สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม แมแดง วางทอระบายน้ํา ? 0.40 เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ยาว  98.00  เมตร  ในเขตเทศบาล
พรอมบอพัก  คสล.  จํานวน  10   บอ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
  -  ชวงที่  2  จากบานนายเฉลิมเกียรติ ถึง
บานนางไพยนต  วางทอระบายน้ําขนาด
 ?  0.40 เมตร ยาว  52 เมตร  พรอมบอพัก  
คสล.จํานวน 5 บอ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ
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  -  ชวงที่  3  จากบานนางณมัย  ถึงบาน
พอแกว  โดย  วางทอระบายน้ํา ขนาด  
?  0.40 เมตร  ยาว  105 เมตร พรอมบอพัก
คสล. จํานวน  11  บอ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด
  -  ชวงที่  4  จากส่ีแยกหนาโรงเรียนบาน
บะแค(ฝงตะวันตก)  โดยวางทอชนิดอัดแรง
มอก. ช้ัน 3 ? 0.40  เมตร  ยาว  101  เมตร
พรอมบอพัก จํานวน 8 บอ  รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

36 โครงการวางทอระบายน้ําถนนรพช. เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.60 เมตร 657,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
(ฝงตะวันออกจากประตูวัดทรงธรรม) บานเรือนประชาชน และปองกัน ยาว  274.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูที่ 4 ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 27  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

37 โครงการวางทอระบายน้ําฝายใหญ เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 50,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หมู  5 บานเรือนประชาชน และปองกัน ช้ัน  3 ? 1.00 เมตร  ยาว  40 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

38 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 291,800 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมู  3 บานเรือนประชาชน และปองกัน มอก.ช้ัน3  มอก.ช้ัน 3  ? 0.40 ม. สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ

ปญหาน้ําทวม ยาว 240 ม. บอพักจํานวน17 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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39 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 481,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

แวงใหญ-หวยยาง(ชวงที่เช่ือมถนน บานเรือนประชาชน และปองกัน ช้ัน 3 ทั้งสองขาง โดยวางทอระบาย สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ศิริราษฎรบํารุง) หมู  1 ปญหาน้ําทวม น้ําขนาด ? 0.40 เมตร  ยาวรวม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 282 เมตร พรอมบอพัก คสล.มีฝาปด ในเขตเทศบาล

ตะแกรงเหล็ก จํานวน 27 บอ  ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

40 โครงการวางทอระบายน้ําซอย เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ? 0.40 158,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หนองอินทร(อารีย)  หมู  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ยาว  90 เมตร  พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม คสล.มีฝาตะแกรงเหล็กจํานวน 8 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ไหลทางทับหนาดวยลาดยาง ในเขตเทศบาล
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

41 โครงการวางทอระบายน้ําถนนจันทร เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  ? 0.60 606,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
นุสรณ หมู 2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร ทั้งสองขางยาวรวม  282 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.มีฝาปดตะแกรง 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน  26 บอ ไหลทางทับหนาดวย ในเขตเทศบาล
ลาดยาง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

42 โครงการปรับปรุงลงหินลูกรังพรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ลงหินลูกรัง ผิวจราจรกวาง 4.00 - 380,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
เกรดปรับเกล่ียและบดอัดเรียบถนน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 6.00 เมตร ระยะทางรวม  2,235 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
คลองอีสานเขียว  หมูที่  5 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พรอม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) บดอัดเรียบ  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา
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43 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 119,700 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  3 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
เรียบหนองเครือซูท  หมู  2 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว 900 เมตร หนา  0.20 เมตร  65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.ม. ในเขตเทศบาล

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
44 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 180,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนดอนสมัด -กินรี หมูที่ 7 อยางสะดวกรวดเร็ว 4    เมตร  ยาว  1,230   เมตร  หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ในเขตเทศบาล

เทศบาลกําหนด
45 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 82,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  4  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนประชาราษฎรบํารุง ซอย 1 อยางสะดวกรวดเร็ว ยาว  464    เมตร  หนา   0.20  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  4 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  371  ลบ.ม. ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

46 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 110,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนลําหวยทราย  หมู 5 อยางสะดวกรวดเร็ว 4    เมตร  ยาว  625    เมตร  หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 0.20 เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอย ในเขตเทศบาล

กวา  500  ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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47 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดมีถนน เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 169,290 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนลําหวยยาง หมู 3 สะดวกรวดเร็ว 4 เมตร  ยาว 1,100 เมตร   หนา 0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ในเขตเทศบาล

990 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

48 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง  240,400 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ ผิวจราจรกวาง 5 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
รพช. เช่ือมฝายใหญ หมู 5 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว  1,250 เมตร  หนา 0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ในเขตเทศบาล

1,406 ลบ.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

49 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 673,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง 5 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนโสกขามปอม  หมู 1 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว  3,500 เมตร  หนา  0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร   ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  3,937 ในเขตเทศบาล

50 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 200,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
เขาฝายราษฎรสามัคคีดานทิศเหนือ อยางสะดวกรวดเร็ว 4.00  เมตร  ยาว 900  เมตร หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ขางลําหวยหนองเอี่ยน  หมูที่  4 0.10  เมตร  ทั้ง 2 ขางลําหวย ตามแบบ ในเขตเทศบาล

แปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
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51 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือประชาชนในทองถ่ินไดมีถนน เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 452,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากโสกมูลหมา - ฝายหลวง สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูที่ 2 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 6.00  เมตร  ยาว 1,570 เมตร หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

52 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ลงหินคลุกกวาง  6 เมตร  ยาว 2,000  เมตร 1,943,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
สุขเกษม  หมูที่  2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พ้ืนที่ไมนอยกวา   12,000  เมตร      หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 0.10 เมตร  (บดอัดแนน)  ปริมาตรหินคลุก 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ไมนอยกวา  1,440  ลบ.ม. พรอมวางทอ ในเขตเทศบาล
ระบายน้ํา คสล.อัดแรง มอก.ช้ัน 3  ?
0.40 x 1.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

53 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ชวงที่ 1 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอม 1,357,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนโสกมูลหมา - โคกบะแจง หมูที่ 1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได  บดอัดแนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง  3,500 เมตร หนา  0.15  เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 2,625 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 2 ยกระดับดินผิวจราจร กวาง 5.00
เมตร  ระยะทาง 300 เมตร สูง 0.50 เมตร
พรอมบดอัดแนน หรือปริมาตรดินถม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



105

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
ไมนอยกวา 750 ลบ.ม. (ลบ.ม.แนน)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

54 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหิน 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ชวงที่ 1 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง 416,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรัง ถนนวัดปาบานดอนบาลไท ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
เช่ือมบานหวยยาง  หมูที่ 2 อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 400 เมตร หนา .015 เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
(จากแผนชุมชน) 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 240 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร (ลบ.ม.แนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 2 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง
พรอมบดอัดแนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร  ระยะทาง  700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 525 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 3 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง
อัดแนน ผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร
ระยะทาง  300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 157 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
55 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอม 158,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนศรีวงษพัฒนา  หมูที่  3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได บดอัดแนน  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง  470  เมตร  หนา 0.15 เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา  352 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด
56 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง พรอมบดอัด 205,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนหนองเขียนพัฒนา หมูที่ 4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา 456 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

57 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 154,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนธิเวช  หมูที่  4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 570  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวาา 342 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

58 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 846,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนราษฎรสามัคคี - โนนตะก่ัว ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
หมูที่ 4 อยางสะดวกรวดเร็ว 2,500 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
(จากแผนชุมชน) 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  1,875  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
59 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 62,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนลําหวยหนองเอี่ยน (ชวงที่ 1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
ถนน รพช.3030 - ฝายตนโพธ์ิ) อยางสะดวกรวดเร็ว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
หมูที่ 4 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  138 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
60 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 304,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนลําหวยหนองเอี่ยน (ชวงที่ 2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
ถนน รพช.3030 - ฝายราษฎรสามัคค)ี อยางสะดวกรวดเร็ว 900  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
หมูที่ 4 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา   675   ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

61 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 440,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนสระแดง หมูที่ 5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1,300  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา 975  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

62 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 270,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนโนนแกนเถา  หมูที่  6 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1,000  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  600  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
63 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 51,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนประชาอุทิศ ซอย 2  หมูที่  7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 190  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  114  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

64 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี วางทอระบายน้ํา   ? 0.40 x 1.00  295,000     สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ กองชาง
วางทอระบายน้ําซอยประดูทอง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร ระยะทาง 158 เมตร  พรอม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  3 อยางสะดวกรวดเร็ว บอพัก คสล. จํานวน  16  บอ รายละเอียด ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

65 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนดินยกระดับ  ผิวจราจร 50,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ระดับถนนเช่ือมหนองสระดาน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได กวาง 4 เมตร  ยาว  40  เมตร  สูง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทิศตะวันตก  หมูที่  6 อยางสะดวกรวดเร็ว 1.50  เมตร รายละเอียดตามแบบ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) แปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

66 โครงการยกระดับดินดานทิศเหนือ 1.  เพ่ือระบายน้ําและปองกันปญหา ยกระดับดินขนาดกวาง 9 เมตร    ยาว 320,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
ของสระหนองแวงพรอมวางทอ น้ําทวม 200  เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร ปริมาตร สะดวก  รวดเร็วมีรอยละ
ระบายน้ํา  หมูที่  2 2. เพ่ือรองรับน้ําตามโครงการปรับ ดินถมไมนอยกวา 1,937 ลบ.ม. 35 ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ปรุงภูมิทัศนรอบหนองแวงของ พรอมวางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3 ในเขตเทศบาล

เทศบาล ระยะทางยาว   200  เมตร   บอพักน้ํา
คสล.วางทุกระยะ 15 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
67 โครงการยกระดับดินถนนบะผึ้ง - 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ยกระดับดินขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 220,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ประชาอุทิศ  หมูที่  1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 500  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  ลูกรัง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(โครงการนโยบายผูบริหาร) อยางสะดวกรวดเร็ว หนา  0.10  เมตร  รายละเอียดตาม มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล แบบแปลนเทศบาลกําหนด ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร

68 โครงการขยายถนนและปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี รื้อฟุตบาทเดิมและขยายพ้ืนถนน 160,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
บอพักถนนไผสีทอง หมู 2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได คสล.ขนาดกวางเฉล่ียชวงแรก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1.50 เมตร. ยาว 64 เมตร และบอพัก 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

61 เมตร   และปรับปรุงบอพัก
จํานวน 6 บอ พรอมเทพ้ืนคอน
กรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
กวางเฉล่ีย 1.25 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

69 โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับใชในกิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางหมูบาน   โดยเท 450,000     มีสถานที่ใชในดําเนิน กองชาง
หนองกระทุมลาย หมูที่  4 สาธารณะรวมกันของประชาชนและ เทคอนกรีตและยกระดับศาลา กิจกรรมสาธารณะรวมกัน
(จากแผนชุมชน) หนวยงานราชการที่กวางขวางและ   -หลังใหญ ขนาดกวาง 5 เมตร ที่สะดวก สบาย

สะดวก สบาย ยาว 9 เมตร 
   -หลังเล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 6 เมตร และหองน้ํา ขนาดกวาง
2 เมตร ยาว  2.50 เมตร จํานวน 2   หอง
รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
70 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค เพ่ือใหมีสถานที่ในการประชุม กอสรางหอประชุมอเนกประสงค 600,000 มีสถานที่ประชุมชาวบานและ กองชาง

หมูที่  5 ชาวบานและรับรองสวนราชการ/ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล จัดกิจกรรมของชุมชนที่มี
(จากแผนชุมชน) หนวยงานที่เก่ียวของที่ออก กําหนด มาตรฐาน

ตรวจเยียมราษฎรในหมูบาน
71 โครงการกอสรางซุมประตู 1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซุมเฉลิมพระเกียรติ  โครงสรางเหล็ก 2,000,000 1. พสกนิกรชาวไทยได กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ตกแตงดวยเรซินแกะลาย  รายละเอียด แสดงออกถึงความจงรักภักดี
(โครงการนโยบายผูบริหาร) 2. เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ตอสถาบันพระมหากษัตริย

สวยงาม 2. เขตเทศบาลมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงาม

72 โครงการกอสรางหรือซอมแซม เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล  ซอมแซมทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนน ซอยตาง ๆ รางระบายน้ํา มีถนนสําหรับใชในการคมนาคม โดยดําเนินการตามแผนซอมแซมฯของ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทอระบายน้ํา ไดอยางสะดวกรวดเร็ว กองชาง ตามนโยบายผูบริหารเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

หรือตามความเดือดรอนของประชาชน
73 โครงการวางทอสงน้ําเขาหนองไผลอมเพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค วางทอสงน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  1,000 1,500,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่  6 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล บริโภค
กําหนด

74 โครงการวางทอสงน้ําเขาหนองสระ เพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค วางทอสงน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  500 750,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง
หมูที่  6 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล บริโภค

กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือใหงานปองกันและบรรเทา จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑดับเพลิงที่ชํารุด 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีอุปกรณ เครื่องมือ สํานักปลัด

และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน สาธารณภัยในทองถ่ินเปนไป และไมเพียงพอ ตลอดจนการบํารุงรักษา ในการปองกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย อยางมีประสิทธิภาพ ใหมีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา สาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก อปพร. จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 120,000 120,000 เทศบาลมีบุคลากรและแผน สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในดานการปองกันและบรรเทา ฝายพลเรือน ในการปองกันและบรรเทา  

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

เผยแพร ใหความรูแกประชาชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและบรรเทา  
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแกประชาชนในทองถ่ิน รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ สาธารณภัย   และความรู  
และใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด 2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ ยาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ

ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด
ตลอดจนการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด                 

4 โครงการเงินชวยเหลือผูประสบ 1.เพ่ือชวยเหลือดูแลเอาใจใสแก ประชาชนผูประสบสาธารณภัย 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผูประสบสาธารณภัย สํานักปลัด
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ผูประสบสาธารณภัย ในเขตเทศบาล ไดรับการชวยเหลืออยาง

2.เพ่ือสรางความรวมมือรวมใจ  ทั่วถึง
ระหวางเทศบาลกับประชาชน

  

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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3.3  แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจร เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก ตั้งดานสกัดทุกหมบาน  ตั้งดานสกัด 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุจากการจราจร สํานักปลัด

ชวงเทศกาล ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ถนนชนบท-กุดรู  1 จุด ลดนอยลง
2 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย 1.เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัด

พลเรือน ในการใหความชวยเหลือประชาชน อยางนอยปละ  1  ครั้ง อยางรวดเร็วและทันเวลา
กรณีประสบสาธารณภัย
2.เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก เพ่ือใหสมาชิก อปพร. มีการ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริม 10,000 10,000 สมาชิก อปพร.มีการรวม สํานักปลัด
อปพร. เนื่องในวันสถาปนา อปพร. ดําเนินกิจกรรมรวมกัน และมีความ กิจกรรมสามาชิก อปพร. เชน การ กิจกรรมมากขึ้นและมีความ
(22 มีนาคม) สมัครสมานสามัคคี รวมบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ สามัคคีในหมูคณะ

 

ท่ี งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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3.4   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 1. เพ่ือสรางประสิทธิภาพในการ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 30,000 1. ผูรถ ใชถนน มีความปลอดภัย สํานักปลัด

สถานศึกษา ควบคุมผูขับขี่ยายพาหนะและ ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ ในการสัญจรไปมา
ปองกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ  2. อุบัติเหตุลดลง
จราจร 3. เยาวชนและผูใชรถ ใชถนน
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน มีวินัยจราจร

 ในการเคารพกฎหมายจราจร
3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางเยาวชนกับตํารวจ

2 โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1. เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 30,000 1. การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด
ตานยาเสพติด เขาใจในการปองกันและการแพร ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ และอาชญากรรมลดลงและ

ระบายของยาเสพติด และปองกัน  หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
อาชญากรรม 2. ประชาชนรูถึงวิธีการรักษา
2. เพ่ือสรางความรวมมืออันดี สราง ความปลอดภัยใสนชุมชน
ความเขาใจ ความสามัคคี ระหวาง ของตนเอง
ขาราชการกับประชาชนในพ้ืนที่

3 โครงการปองกันและปราบปราม เพ่ือปองกันและปราบปราม อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 30,000 30,000 30,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด
ยาเสพติด ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติดจังหวัดขอนแกน และอาชญากรรมลดลงและ

(ศตส.จ.ขอนแกน) เพ่ือดําเนินงานภายใต หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
วัตถุประสงคของโครงการ

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการพัฒนาเครือขายผูประสาน เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 35,000 35,000 35,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด

พลังแผนดิน ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ (ศตส.อ.แวงใหญ) และอาชญากรรมลดลงและ
ตลอดจนการปองกันและปราบปราม เพ่ือดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
ยาเสพติด โครงการ

5 โครงการปองกันและคนหาผูเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 10,000 10,000 10,000 ลดปญหายาเสพติดใน สํานักปลัด
กับยาเสพติด ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ (ศต.ส.อ.แวงใหญ) เขตเทศบาล

ตลอดจนการปองกันและปราบปราม เพ่ือดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ
ยาเสพติด โครงการ

6 โครงการสนับสนุนการฝกอบรม 1.เพ่ือสรางความสามัคคีอันเปน - สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 50,000 เกิดความสามัคคีในชุมชน สํานักปลัด
ลูกเสือชาวบาน พ้ืนฐานสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงานภายใต

ชาวบาน วัตถุประสงคของโครงการ
2. เพ่ือเผยแพรกิจกรรมลูกเสือชาวบาน

7 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา 1 .เพ่ือใหเด็ก เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 25,000 1.เด็ก เยาวชนใชเวลาวาง สํานักปลัด
ตานยาเสพติด ประโยชน หางไกลยาเสพติด แวงใหญวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบาน ใหเกิดประโยชน

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนมีสุขภาพ แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค เพ่ือ 2.เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ รางกายแข็งแรง

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด
8 โครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน 1. เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในกลุมวัยรุน สนับสนุนงบประมาณใหแก    ที่ทําการ 14,000 1. ลดปญหาการทะเลาะวิวาท สํานักปลัด

2. เพ่ือใหกลุมวัยรุนมีความรู  ความ ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินงาน ในกลุมวัยรุน
เขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามวัตถุประสงคโครงการแกไขปญหา 2. ลดปญหาทางสังคม

วัยรุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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17,118,000 29,994,090 27,438,700  
4.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน

4.1   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑและการตลาด

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมี 1.   ฝกอบรมใหความรูแกประชาชน และ 40,000 40,000 40,000 1. ประชาชนมีความรูดานการ สํานักปลัด

สูมาตรฐาน ความรู ความเขาใจในดานการผลิต สนับสนุนการจัดทําบรรจุภัณฑ ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ เทศบาล และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ  การตลาดและ 2. ฝกอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ การตลาดและแหลงเงินทุน สนง.พัฒนา
แหลงเงินทุน ชุมชน จัดทําบรรจุภัณฑของกลุมอาชีพ มากขึ้น ชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ 2. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน อ.แวงใหญ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรอง ไดรับมาตรฐานและมีมูลคา
และ แสดงเครื่องหมายรับรอง เพ่ิมขึ้น
3. เพ่ือสงเสริมดานการตลาดของ
ผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับอยางแพร
หลายและสรางความม่ันใจใหกับผู   
ผลิตระดับชุมชนในดานเกณฑคุณภาพ   
และ การทํา ตลอดจนผูบริโภคในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
4. เพ่ือมุงเนนใหประชาชนมีการพัฒนา
แบบย่ังยืน โดยยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณพชุมชนใหเปนไปตามมาตรฐาน

รวมยุทธศาสตรท่ี  3

โครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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116

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการถนนคน OTOP เพ่ือสงเสริมการตลาดใหแกกลุม จัดใหมีตลาดถนนคน   OTOP อยางนอย 60,000 60,000 ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักปลัด

อาชีพ สินคาOTOP เดือนละ 1 ครั้ง (OTOP) ของกลุมผูผลิตมี เทศบาล และ
ตลาดจําหนายทุกเดือน สนง.พัฒนา

ชุมชน 
 อ.แวงใหญ

4.2   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย 1.เพ่ือใหมีศูนยกลางใหบริการ สนับสนุนสงเสริมศูนยบริการและ 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารดานการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล ขาวสารดานการเกษตรอยางทั่วถึง เทศบาลและ
การเกษตร 2.เพ่ือใหประชาชนมีโอกาส แวงใหญ 2.มีศูนยถายทอดความรูดาน สนง.เกษตร

เทาเทียมกันในการรับบริการ และใหบริการดานการเกษตร อ.แวงใหญ
ขอมูลขาวสารดานการเกษตร และการประมงในระดับ
3.เพ่ือใหเปนแหลงใหบริการ ตําบลที่ย่ังยืน
เรียนรูแกเกษตรกร ในรูปของ
การเกษตรและการประมง

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ท่ี โครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการฝกอบรมใหความรูแก 1. เพ่ือใหประชาชนมีความรูดาน ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับวิชาการเกษตร 60,000 60,000 60,000 1. เกษตรกรไดรับความรู สํานักปลัด

ประชาชนดานการเกษตร วิชาการเกษตร    และนําความรูที่ ดานตาง ๆ  ไดแก การเล้ียงโคเนื้อ การ เก่ียวกับวิชาการเกษตร เทศบาลและ
ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ผลิตขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ    การ 2. เกษตรกรนําความรูที่ได สนง.เกษตร
2. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น ปลูกผักปลอดสารพิษ  การจัดทําไรนา ไปใชในการดํารงชีวิต อ.แวงใหญ
จากการจําหนายสินคาเกษตร สวนผสม  การเพาะเห็ดฟางแบบ ประจําวัน

กองเตี้ย  การปลูกปอเทือง การสงเสริม 3. เกษตรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก
การใชปุยคอก  การรณรงคไมเผา การจําหนายสินคาเกษตร
ตอซังขาว  การสงเสริมการบํารุงดินนา
ดวยอินทรียวัตถุ ฯลฯ

150,000 210,000 210,000  

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รวมยุทธศาสตรท่ี  4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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5.  ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 1.เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย และเขต คาจางเหมาขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 20,000 20,000 20,000 1.เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

 เทศบาลมีความสะอาด  และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปญหามลภาวะ  2.ปญหามลภาวะจากขยะ

   มูลฝอยลดลงและหมดไป
2 โครงการจัดการขยะอยางคุมคา 1. เพ่ือใหประชาชนรูจักการรักษาความ 1. จัดตั้งธนาคารขยะประจําหมูบานๆ ละ 100,000 50,000 50,000 1.เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

ลดภาวะโลกรอน สะอาดในอาคารบานเรือนอยางถูกวิธี 1   แหง และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปริมาณขยะ 2. ประกวดชุมชนจัดการขยะครบวงจร 2.ปริมาณขยะลดลง
3.เพ่ือลดปญหามลภาวะ และไดมาตรฐาน 3.ปญหามลภาวะจากขยะ
4. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีขึ้น ลดภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป
โลกรอน  

3  โครงการลอกทอระบายน้ํา ลาง 1.เพ่ือใหคู คลอง ทอระบายํ้า สามารถ จางแรงงานราษฎรในทองถ่ิน / จางเหมา 30,000 30,000 30,000 1. ทอระบายน้ํา คู คลอง กอง
ทอระบายน้ํา  และกําจัดวัชพืช ระบายน้ําไดสะดวก ผูประกอบการ เพ่ือลอกและลางทอ ระบายน้ําไดสะดวก สาธารณสุข
ตามถนนสาธารณะ และหนองน้ํา 2.เพ่ือใหในเขตเทศบาลมีสะอาด ระบายน้ําในเขตเทศบาล 2. เกิดความสะอาดและเปน
สาธารณะตาง ๆ   ระเบียบเรียบรอยในทองถ่ิน

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงคโครงการท่ี งบประมาณและท่ีมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปลูกหญาแฝก 1.เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน ปลูกหญาแฝกบริเวณแหลงน้ําสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 ปองกันการพังทลายของ สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ 2.เพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมและ ตาง ๆ หนาดินได
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2 โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน 1. เพ่ือรณรงคและสรางจิตสํานึกให ฝกอบรมผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด
เพ่ือประชาชนชาวไทย ประชาชนทุกคนรวมกันปลูก ดูแล  พรอมดําเนินการปลูกปาในที่สาธารณะ ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู

และบํารุงรักษาตนไม อยางนอย ประโยชน  วางเปลา  พ้ืนที่บริเวณคันคู 2. พ้ืนที่ปาในทองถ่ินเพ่ิม
คนละ  1 ตนตอป ลําหวย หนองน้ํา มากขึ้น

 2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาในทองถ่ินให  
มากขึ้น  

3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักและเห็น สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 25,000 1. เยาวชน ตระหนักและเห็น สํานักปลัด
เขาคายเยาวชนรักส่ิงแวดลอม คุณคาของส่ิงแวดลอม แวงใหญวิทยาคม  โรงเรียนชุมชนบาน คุณคาของส่ิงแวดลอม

2. เพ่ือใหเยาวชนรูจักการทํางาน แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค เพ่ือ 2. เยาวชนรูจักการทํางาน
เปนทีม  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ เปนทีม

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

ชนบท-กุดรู    (ชวงหนาอาคาร เปนระเบียบเรียบรอย ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา  1,612    ตร.ม. เปนระเบียบเรียบรอย
สํานักงานเทศบาลหลังใหม ถึง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
อาคาร OTOP)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการท่ี วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองสองหอง  200,000 มีสถานที่ไวสําหรับออก กองชาง

หนองสองหองและสนามเด็กเลน ใจในเขตเทศบาล พ้ืนที่กวาง 113  เมตร รายละเอียด กําลังกาย
ขางหนองสองหอง หมูที่  7 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ       เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองแวง 1,000,000 1.ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
หนองแวง  หมู  3 ใจในเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แวดลอมที่สวยงาม (เกิน
(โครงการตามนโยบายผูบริหาร) กําหนด 2.มีสถานที่ออกกําลังกาย ศักยภาพ

ขอรับเงิน
อุดหนุน จว.
สงเสริมฯ)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ       เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองโบสถ 40,000 1.ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
หนองโบสถ  หมู  2 ใจในเขตเทศบาล ประกอบดวยงานปลูกหญา  งาน แวดลอมที่สวยงาม

ไมดอก ไมประดับ  ตามแบบแปลน 2.มีสถานที่ออกกําลังกาย
เทศบาลกําหนด

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฝายราษฎร เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนฝายราษฎร 300,000 ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
สามัคคี  หมูที่  4 ใจในเขตเทศบาล สามัคคีตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด แวดลอมที่สวยงาม

9 โครงการติดตั้งรั้วลวดหนามปองกัน เพ่ือปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ ติดตั้งรั้วลวดหนาม โดยใชเสาคสล. 250,000 ปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ กองชาง
แนวเขตที่สาธารณะประโยชนโคก ประโยชน ขนาด 4+4+2 นิ้ว พรอมลอมดวย ประโยชนได
บะแจงและหนองสระแบง หมู 1 ลวดหนามอยางดีเบอร 14 ตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ท่ี งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหสนามบริเวณขางอาคาร ปรับปรุงสนาม ขนาดกวาง  20  เมตร 350,000 สนามบริเวณขางอาคาร กองชาง

สนามอาคาร OTOP OTOP  มีความสวยงามเปนระเบียบ ยาว  77  เมตร  รายละเอียดตาม OTOP  มีความสวยงาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด เปนระเบียบ 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหบริเวณหนาสํานักงาน ปรับปรุงสนามหนาสํานักงานหลังเกา 420,000 สนามบริเวณหนาสํานักงาน กองชาง
หนาสํานักงาน(หลังเกา) หลังเกา  มีความสวยงามเปน โดยรื้อเสาธงและเทคอนกรีต ขนาด หลังเกามีความสวยงาม

ระเบียบ กวาง 23.00 เมตร  ยาว  36.00  เมตร เปนระเบียบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการบํารุงดินนาดวยอินทรีย 1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน - จัดกิจกรรมรณรงคการใชปุยคอกแทน 30,000 1. เกษตรการมีการใชปุยคอก สํานักปลัด

วัตถุ 2. เพ่ือลดการใชปุยเคมีและเผา ปุยเคมี เพ่ิมมากขึ้น ลดการเผาตอซังขาว
ตอซังขาว - จัดกิจกรรมรณรงคลดการเผาตอซังขาว และการใชปุยเคมี

โดยใชวิธีไถกลบ 2. ดินนามีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้น ผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น

2 โครงการรณรงคการใชสารสกัด 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชสารสกัด - ฝกอบรมใหความรูในการนําสมุนไพร 20,000 1. ประชาชนใชสารสกัดจาก สํานักปลัด
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี จากธรรมชาติแทนสารเคมี สกัดแทนสารเคมี สมุนไพรแทนสารเคมีเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 2. ผูบริโภคไดรับอาหาร
ปลอดสารพิษ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

ท่ี

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
3 โครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุปลา 1. เพ่ือเพ่ิมพันธุปลาในแหลงน้ํา -  กําหนดแหลงน้ําอนุรักษ 30,000 1. มีแหลงอนุรักษพันธุปลา สํานักปลัด

ในน้ําสาธารณะ สาธารณะ -  จัดวางกฎระเบียบ 2. มีแหลงผลิตอาหารตาม
2. เพ่ืมเพ่ิมแหลงผลิตอาหาร ตาม - จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น
ธรรมชาติ

1,035,000 190,000 2,720,000  

6.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการทองเที่ยว 
6.1 แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหย่ังยืน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาเจดีย 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิง - จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนรอบเจดีย 20,000 20,000 20,000  แหลงทองเที่ยวไดรับการ สํานักปลัด

ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา วัฒนธรรม ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา พัฒนาฟนฟู
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชน - รณรงคสงเสริมการพัฒนาเจดีย
รวมแรงรวมใจและเกิดความสามัคคี ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา
ในชุมชน

2 โครงการพัฒนาสงเสริมศูนย 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิง - สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000 20,000 20,000  แหลงทองเที่ยวไดรับการ สํานักปลัด
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เกษตร - จัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยว พัฒนาฟนฟู
ตําบลแวงใหญ 2. เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริม เชิงเกษตรใหผูสนใจทั่วไปเขาเย่ียมชม

3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดบริโภค และศึกษาดูงาน
อาหารปลอดสารพิษ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงคโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี

รวมยุทธศาสตรท่ี  5
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35,000 40,000 40,000
7.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร 1. เพ่ือใหเทศบาลมีระบบบริหารงาน ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารเทศบาล 20,000 300,000 20,000 1. การบริหารงานเทศบาล สํานักปลัด

ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน และ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ และสมาชิกสภาเทศบาล  และสนับสุนน ตําบลแวงใหญ  มี
สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ของทางราชการ การเลือกตั้งระดับชาติ ประสิทธิภาพและเปนไป

2. เพ่ือการเมืองทองถ่ินมีความ ดวยความถูกตอง
โปรงใส และสุจริต 2. การเมืองทองถ่ินมีความ

โปรงใสและสุจริต
2 โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก 1.เพ่ือเสริมสรางประชาธิปไตยใน จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล อยางนอย  8 40,000 มีผูนําชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของ สํานักปลัด

ผูนําชุมชน ระดับชุมชน ชุมชน    และดําเนินการเลือกตั้งผูนํา ประชาชนทําหนาที่เสนอปญหา
2. เพ่ือใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม ชุมชน   ความเดือดรอนของชุมชนและ
ในการพัฒนาชุมชน โดยการเลือกตั้ง ประสานงานดานตาง ๆ กับ
ผูนําชุมชน ทองถ่ินและหนวยงานอื่น

3 โครงการอบรมความรูดานการ เพ่ือสงเสริมใหผูนําและกรรมการ จัดการอบรมผูนําชุมชนและกรรมการ 25,000 25,000 ผูนําชุมชน กรรมการชุมชน สํานักปลัด
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ชุมชนใหมีความรู ความเขาใจใน ชุมชน       รวมกับบุคลากรในทองถ่ิน บุคลากรในทองถ่ิน มีความรู
และกฎหมายทองถ่ิน ระบอบประชาธิปไตยและทราบ จํานวน  1  ครั้ง เก่ียวกับกับระบอบประชา

บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน ธิปไตยและบทบาทหนาที่ใน  
ชุมชนเทศบาล การดําเนินงานของชุมชน

รวมยุทธศาสตรท่ี  6

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 1. เพ่ือมีตัวแทนประชาคมทองถ่ิน ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน 10,000 10,000 มีประชาชนที่เปนตัวแทน กองคลัง

เพ่ือคัดเลือกตัวแทนรวมเปน รวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนรวมเปน ของชุมชนรวมดําเนินการ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง

2. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของ 1  ครั้ง/ตามจําเปนเหมาะสม ของเทศบาล 
เทศบาลมีความโปรงใส

5 โครงการอบรมใหความรูและ เพ่ือใหกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จัดอบรมกลุมเปาหมายไมเกิน 70  คน 20,000 กรรมการจัดซ้ือจัดจางที่เปน กองชาง
สรางความเขาใจใหแกคณะกรรมการ ที่เปนตัวแทนชุมชนรูจักบทบาทหนาที่ ใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ ตัวแทนของชุมชนมีความรู
จัดซ้ือจัดจางในสวนที่เปนตัวแทน ของตนเองและมีความรูเก่ียวกับ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ เก่ียวกับระเบียบพัสดุและ
ชุมชน กฎหมายที่เก่ียวของ รูจักบทบาทหนาที่ของตน

6 โครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 5,000 5,000 5,000 การดําเนินงานแกไขปญหา สํานักปลัด
ของประชาชน ประชาชนในดานตาง ๆ และนํา ของประชาชน  กรณีมีโครงการที่จะ ความเดือดรอนของ

ความคิดเห็นที่ไดนําไปใชในการ ดําเนินการที่มีผลกระทบตอความเดือดรอน ประชาชนเปนไปตาม
ดําเนินงานของเทศบาล ของประชาชน             ความตองการที่แทจริง

7 โครงการอุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล อุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัดจางอําเภอ 10,000 10,000 10,000 การจัดซ้ือจัดจางของ กองคลัง
อําเภอแวงใหญ เปนไปตามระเบียบกฎหมายและ แวงใหญ  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประจําศูนย และปรับปรุงศูนย ในเขตอําเภอแวงใหญ 
 เปนไปตามระเบียบของ

ทางราชการฯ    โปรงใส  
ตรวจสอบได

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
8 โครงการจัดปายประชาสัมพันธ 1.เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูล จัดทําปายประชาสัมพันธในชุมชน 70,000 1. มีชองทางการรับรูขอมูล สํานักปลัด

ในชุมชน ขาวสารของทางราชการใหแก สําหรับใชในการปดประกาศขอมูล ขาวสารของทางราชการ
ประชาชน ขาวสารของทางราชการ  จํานวน  7  ปาย แกประชาชนเพ่ิมขึ้น
2.เพ่ือใหการบริหารราชการเกิด 2.การปฏิบัติราชการเกิดความ
ประสิทธิภาพและเกิดความโปรงใส โปรงใสและตรวจสอบได
ในการทํางาน

7.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจายเงินเดือน  คาจางประจํา 1.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหแก จายเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1.บุคลากรในหนวยงานมีขวัญ กองคลัง

คาจางชั่วคราวและคาตอบแทนตามสิทธิ บุคลากรในหนวยงาน ช่ัวคราว คาตอบแทนตามสิทธิ และกําลังใจในการทํางาน
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พรอมทั้งเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และเงินเล่ือนขั้นประจําป ใหแก

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจาง
และสมาชิกสภาเทศบาลตามสิทธิ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่น 1.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกพนักงาน จายประโยชนตอบแทนอื่นแก 800,000 800,000 800,000 1.พนักงานเทศบาลและลูกจาง กองคลัง

เปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงาน และลูกจางประจํา พนักงานเทศบาลและลูกจาง มีขวัญและกําลังใจในการ
เทศบาลและพนักงานจาง 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประจําตามสิทธิที่ไดรับ ทํางาน

ทํางาน 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมใหความรู  จัดทําวิสัยทัศนของ 200,000 200,000 200,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

และทัศนศึกษาบุคลากร และประชุม บริหารงาน การปฏิบัติงาน สวนราชการตลอดจบหลักสูตรเพ่ือการ มากขึ้น
เชิงปฏิบัติการจัดทําวิสัยทัศนของ 2.เพ่ือใหกลุมเปาหมายนําความรู ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  และ
สวนราชการ ที่ไดจากการทัศนศึกษาดูงานมา ทัศนศึกษาดูงาน

ปรับใชกับการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิสัยทัศน
พันธกิจของสวนราชการโดยมี
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4 โครงการปลูกฝงเผยแพรจริยธรรม 1.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของ จัดโครงการ/กิจกรรมเขาคายพุทธรรม - 20,000 20,000 1. เทศบาลมีบุคลากรที่มี สํานักปลัด
คุณธรรมบุคลากรของเทศบาล เทศบาลมีจริยธรรม คุณธรรม แกบุคลากรของเทศบาล  โดยใหมีการ จริยธรรมและคุณธรรม

2.  เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลปฏิบัติงาน จัดกลุมเขาคายรุนละ 10 คนๆ จํานวน 2.  การปฏิบัติงานมี
ไดอยางมีความซ่ือสัตยและจริงใจใน 6  รุน ประสิทธิภาพและเกิด
การใหบริการประชาชน ประสิทธิผลอยางย่ังยืน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทํางาน ดําเนินกิจกรรม 5ส. ดังนี้ 50,000 50,000 50,000 1. การทํางานมีคุณภาพ สํานักปลัด

2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว (1) ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. 2. เกิดความรวดเร็วในการ
ปลอดภัย (2) ใหความรูและฝกอบรมศึกษาดูงาน ทํางาน 
3. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีขึ้น (3) แตงตั้งคณะกรรมการ 5ส. เพ่ือ 3. สภาพแวดลอมดีขึ้น

ดําเนินงาน 
(4) ประเมินผลและใหรางวัล

6 โครงการฝกอบรมหรือจัดสงพนักงาน 1.เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและ 1.จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ 30,000 30,000 30,000 1.พนักงานเทศบาลและลูกจาง สํานักปลัด
หรือลูกจางเก่ียวกับการใชเครื่องมือ ลูกจางมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ลูกจาง มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องใชที่ทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี 2.สงเสริมใหพนักงานเทศบาล การใชเครื่องมือ เครื่องใช

ที่ทันสมัย และลูกจางเขารับการอบรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ  2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือใหพนักงานเทศบาล/ลูกจาง สงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ 306,000 306,000 306,000 1.พนักงานเทศบาล/ลูกจาง สํานักปลัด
ตอของพนักงานและลูกจางและบุคลากร และบุคลากรในหนวยงานมีความรู แกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงาน กองคลัง
ในหนวยงานตามสิทธิ ความสามารถและนํามาใชปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถ กองชาง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติงานไดอยางมี กอง
ประสิทธิภาพ สาธารณสุข

8 โครงการจายคาตอบแทน 1. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ จายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ 70,000 70,000 70,000 1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ สํานักปลัด
คณะกรรมการ  อนุกรรมการฯ ปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ แตงตั้งมีขวัญ กําลังใจ 
ที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบ   และ 2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว ในการปฏิบบัติงาน    
ทําประโยชนใหแกองคกรปกครอง และเกิดประสิทธิภาพ 2. เกิดประสิทธิภาพในการ
สวนทองถ่ิน ทํางาน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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7.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑ 1.เพ่ือจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ 1. จัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ  เชน เกาอี้ทํางาน 400,000 400,000 400,000 1.มีครุภัณฑในการใชงาน สํานักปลัด

 ตอการใชงาน โตะทํางาน  ตูเก็บเอกสาร  ช้ันวางเอกสาร ที่เพียงพอ  
3.เพ่ือใหครุภัณฑที่มีอยูมีความพรอม เปนตน 2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ  
ในการใชงาน 2. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด  ตาม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ ความจําเปนและเหมาะสม
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดซ้ือรถสวนกลาง 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ จัดซ้ือรถสวนกลาง ชนิดบรรทุก(ดีเซล) 618,000 1,500,000 618,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด
ปฏิบัติงาน ขับเคล่ือน 2 ลอ  แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองคลัง
2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ จํานวน 2  คัน  และรถตูขนาดไมนอยกวา และกองชาง
ทํางาน 15  ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

3 โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียง 1.เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธ จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงกลางแจง  จํานวน 250,000 การประชาสัมพันธเทศบาล สํานักปลัด
กลางแจง ขาวสารของเทศบาล หนวยงานอื่น 1  ชุด มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่เปนประโยชนแกประชาชนใหได
รับทราบอยางทั่วถึง
2.เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว
3.เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล 

ท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและเกิด -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 125,000  40,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 1  เครื่อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองคลัง
- จัดซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   ชนิด  
ลูกขาย จํานวน  3  เครื่อง
- จัดซ้ือ  CPU  เพ่ือใชแทนครุภัณฑ
หมายเลข 416-47-0004  

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน 1. เพ่ือใหสํานักงานมีความสะอาด จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน  ขนาดความจุ 12,000 1. สํานักงานมีความสะอาด สํานักปลัด
เปนระเบียบเรียบรอย ไมนอยกวา  15  ลิตร  พรอมอุปกรณ เปนระเบียบเรียบรอย
2. เพ่ือใหการทําความสะอาดภายใน 2.การทํางานความสะอาด
สํานักงานมีความรวดเร็ว  และมี ภายในสํานักงานมีความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ เพ่ิมขึ้น

6 โครงการจัดหาที่บรรจุพระบรม 1.  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด จัดหาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  จํานวน 15,000  1.บุคลากรเทศบาล มีจิตสํานึก สํานักปลัด
สารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 1  ชุด ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.  เพ่ือเสริมสรางศรัทธาใน 2. เสริมสรางศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาในหนวยงาน พระพุทธศาสนาในหนวยงาน
3.  เพ่ือสรางจิตสํานึกในการบริหาร  
ทองถ่ินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

7 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือใหมีความปลอดภัยแกทรัพยสิน ปรับปรุงอาคารสํานักงานหลังเกา  โดย 200,000 1.ทรัพยสินของทางราชการ สํานักปลัด
(หลังเกา) ของทางราชการและสภาพดี ทํางาน         -ติดตั้งผามานหองประชุม   ดาน มีความปลอดภัยตอการ และกอง

มีความเปนระเบียบเรียบรอย ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก , ติด ลักขโมย สาธารณสุข
ผามานหองปองกัน  ติดตั้งเวที ขนาดกวาง

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 เมตร ยาว 9.50 เมตร และตกแตง 2.สถานที่ปฏิบัติ เปนระเบียบ และ
ฉากดานหลังของเวที  พรอมติดตั้ง ส่ิงแวดลอม
จอฉายโปรดเจคเตอร 
        -ปรับปรุงบริเวณดานหลังกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเพ่ือใชในการ
เก็บวัสดุ อุปกรณ  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

8 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 1. เพ่ือใหโรงรถดับเพลิงมีความเปน ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง โดยตอเติม 100,000 มีสถานที่จอดรถดับเพลิง สํานักปลัด
ดับเพลิง ระเบียบเรียบรอย และมีพ้ืนที่ หองเก็บของดานทิศเหนือของอาคาร ที่เปนระเบียบเรียบรอย

เพียงพอตอการใชงาน ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว  5 เมตร และเพียงพอ
พรอมติดตั้งโครงหลังคาดานทิศตะวันตก
ของอาคาร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  15
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

9 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 1. เพ่ือใหมีความปลอดภัยแกทรัพยสิน ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุตรงชองกลาง 200,000 1.เกิดความปลอดภัยแก สํานักปลัด
ของทางราชการ    เพ่ือปรับปรุงเปนหองกิจการสภา  ขนาด ทรัพยสินของทางราชการ
2. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการนํา กวาง 6 เมตร  ยาว 7 เมตร   รายละเอียด และเกิดความสะดวกตอการ
ทรัพยสินมาใชงาน ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด นํามาใชงาน
3. เพ่ือใหมีหองกิจการสภาตาม 2.มีหองกิจการสภา  ตาม
หลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑมาตรฐานการ
 การปฏิบัติราชการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงคท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
10 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการมา ทําชองทางเดินสําหรับผูพิการ ขนาดกวาง 40,000 มีสถานที่ติดตอราชการที่ สํานักปลัด

(หลังใหม) ติดตอราชการใหแกผูพิการ  และหญิง 1.20 เมตร ยาว 7 เมตร  และปรับปรุง สะดวกในการใหบริการ
มีครรภ เคานเตอรใหบริการประชาชน ยาว 3 เมตร ประชาชนทั่วไป ผูพิการและ
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด หญิงมีครรภ
ราชการแกประชาชนทั่วไป

11 โครงการกอสรางกําแพงรอบ เพ่ือใหสถานที่ราชการมีรั้วลอม 1. กอสรางกําแพง ดานทิศเหนือของอาคาร 530,000 1. สถานที่ปฏิบัติราชการมีรั้ว สํานักปลัด
สํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญและ รอบและมีความปลอดภัยแก (แนวกําแพงดานหลัง-ทางเขาสํานักงาน) ลอมรอบ  เกิดความปลอดภัย
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร ทรัพยสินของทางราชการ ระยะทาง 87  เมตร  ดานทิศใต    (ตามแนว แกทรัพยสินของทางราชการ
สํานักงาน   ถนนทางออก)  ระยะทาง  55  เมตร  ดาน และสถานที่ราชการมีความ

ทิศตะวันตกของอาคาร   (แนวกําแพงดาน เปนระเบียบเรียบรอยและ
หนา)  ระยะทาง  9  เมตร  สวยงาม
2. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณสํานักงาน
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางอาคาร 2. เพ่ือใหอํานวยความสะดวกแกผูมา กอสรางอาคารโรงจอดรถยนต ขนาดกวาง 490,000 1. ผูมาติดตอราชการเทศบาล สํานักปลัด
โรงจอดรถยนต ติดตอราชการเทศบาลและบุคลากร 12.50 เมตร  ยาว  22.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ มีความสะดวกในดานอาคาร

ของเทศบาล 275  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน สถานที่ และเกิดความพึงพอใจ
3. เพ่ือใหสถานที่ราชการมีความ เทศบาลกําหนด ในการใหบริการ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม 2. สถานที่ราชการมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม
13 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 1,850,000 การกําจัดขยะมูลฝอยเกิด กอง

อัดทาย ปฏิบัติงาน ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล   ไมต่ํากวา ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ 130 แรงมา บรรทุกขยะมูลฝอยไมนอยกวา  
ทํางาน 7 ลบ.ม. พรอมระบบไฮดรกลิก ชุดอัดทาย  

และชุดยกเท จํานวน 1 คัน  

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
14 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวาง จัดกิจกรรมวันเทศบาล  ไดแก 20,000 20,000 20,000 1.เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัด

เทศบาลกับประชาชน ทําบุญตักบาตร  จัดนิทรรศการผลงาน สามัคคีในหนวยงาน  
แตละกอง  แขงขันกีฬาระหวาง 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 3.เกิดความเขาใจอันดี
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ระหวางเทศบาลกับประชาชน

15 โครงการเทศบาลเคล่ีอนที่ 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ ดําเนินกิจกรรม  ตามโครงการ 70,000 70,000 70,000 ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด
ใหบริการภาครัฐแกประชาชน เทศบาลเคล่ือนที่  เชน  การบริการ และทั่วถึงในการรับบริการ
2. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ ตรวจสุขภาพเบื้องตนใหแกประชาชน จากเทศบาล
จากภาครัฐอยางทั่วถึง บริการตัดผม  บริการรับชําระภาษีฯลฯ

16 โครงการสํารวจจํานวนผูเสียภาษี เพ่ือเพ่ิมรายไดของเทศบาล - สํารวจจํานวนผูเสียภาษีในเขตเทศบาล 35,000 35,000 35,000 รายไดของเทศบาลเพ่ิมขึ้น กองคลัง
เพ่ือขยายรายไดเทศบาลและ    

 รณรงคการชําระภาษี  แผนพับ/เอกสารส่ิงพิมพรณรงคการชําระ
ภาษี

7.4    แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด เพ่ือใหเทศบาลมีเว็บไซดที่มี พัฒนาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซดของ 2,400 2,400 2,400 เว็บไซดของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

ขอมูลที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน เทศบาลตําบลแวงใหญ ใหเปนปจจุบัน แวงใหญ มีขอมูลที่เปน
และมีขอมูลขาวสารทางราชการที่เปน ปจจุบันและครบถวน
ประโยชนตอประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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7.5 แนวทางการพัฒนา  : เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 1. เพ่ือใหไดรับทราบปญหาความ -  จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือ 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป สํานักปลัด

จัดทําแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนา เดือดรอนของประชาชนที่แทจริง ทบทวนแผนพัฒนาสามป และแผน แผนพัฒนาการศึกษาและแผน
การศึกษา และแผนชุมชน 2.  เพ่ือนําปญหาความเดือดรอน พัฒนาการศึกษา ชุมชน เปนแนวทางในการ

-  สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมทองถ่ิน ดําเนินงาน
เพ่ือทบทวนแผนชุมชน

2 โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ สํานักปลัด
ในการใหบริการประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ ในการบริการประชาชน อยางนอย ในการใหบริการของเทศบาล

ผูที่เก่ียวของวามีความพึงพอใจ ปละ  1  ครั้ง  ตามแบบที่กําหนด มากขึ้น
ตอการบริการของเทศบาลมากนอย
เพียงใด
2. เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะห
และปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล

9,376,400 9,893,400 12,028,400  
40,422,400 51,644,490 54,704,100

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รวมทั้งสิ้น   7  ยุทธศาสตร
รวมยุทธศาสตรท่ี  7

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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สวนท่ี  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

**************** 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล         ถือวามีความสําคัญในการพัฒนาเทศบาล 
ท้ังนี้เพ่ือใหทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  อันจะเปน
ประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอ ๆ  ไป   และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน  และ
นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเปนการตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดและเปนไปตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง  ประชาชนไดรับประโยชนอันเปนผลการมาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เพ่ิมมากขึ้น 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ           ไดแตงตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล 

การพัฒนา  หรือเรียกวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         ซ่ึงมีประธานสภาเทศบาลเปน
ประธานคณะกรรมการประกอบจากหลายฝายดวยกัน  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม  หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ  ผูแทนฝายบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลาย ๆ ฝายนี้  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. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป      กรรมการ 
  11. นายสํารวย  หงสคําด ี  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูท่ี 3   กรรมการ 
  12. นายสมัย  พุทธโส  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูท่ี 1   กรรมการ 
  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน    เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง    ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  6.2.  วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
   เทศบาลตําบลแวงใหญ  ใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน  3  
แบบ  และใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  2  แบบ    คือ  
  -  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  วัตถุประสงค 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส  เปนเครื่องมือ
หนึ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ       ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
-  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด     โดยมีประเด็นในการประเมิน    3  
สวน      คือ   (1)   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม                
(2)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตรและ   (3)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 

-  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
-แบบที่  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 
 

วัตถุประสงค 
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เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
-  แบบที่  3/4  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ือใชในการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมเม่ือโครงการแลวเสร็จ 
6.3. ระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
-  แบบ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะติดตามผล

การดําเนินงาน  รายไตรมาส  3  เดือน  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม  ซ่ึงเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 
- แบบ 3/1  แบบประเมินผลจะดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จะประเมินความพึงพอใจ  

และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร  การเปล่ียนแปลงของ
ตัวช้ีวัด 
โดยกําหนดรายงานปละ  1  ครั้ง  หลังส้ินสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในภาพรวม   โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 

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

- ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  เม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน  จะประเมินผลโครงการ
ในภาพรวม  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ ไตรมาสท่ี  1 
         
สวนที ่ 1   ขอมูลทั่วไป         
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เทศบาลตําบลแวงใหญ      
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี          
     (1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)                            (2)    ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม  - มีนาคม)   
     (3)   ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน)                          (4)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)  
         
สวนที ่ 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป       
         
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป      

  ปที่  1 ปที่  2 ปที่  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  2551 
  จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ท่ีเสร็จ ท่ีอยูระหวาง ท่ียังไมได ท่ีมีการยกเลิก ท่ีมีการเพิ่มเติม ท้ังหมด 
    ดําเนินการ ดําเนินการ       
  จํานวน    รอยละ จํานวน    รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

รวม                         
 
 
 
 
 
 

4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด    
  ปที่  1 ปที่  2 ปที่  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  2551     

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

              

              

              

              

              

              

รวม             

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
7.   โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2551   

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
โครงการ ดําเนินการ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ 

      
  แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ท่ีไดรับ ท่ีเบิกจายไป 

            
            
            
      
            
            
            
            

รวม           
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สวนที่  4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
..............................................................................................................................................................................
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
    
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน  ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการ   
รายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ    
    
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป    
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลแวงใหญ    
2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน .................................    
    
สวนที ่ 2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2551    
    
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฎอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัต ิ  
    

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ  
  จํานวนโครงการท่ี จํานวนโครงการ  
  ปรากฎอยูในแผน ท่ีไดปฏิบัติ  

1) การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ      
2) การพัฒนาเมืองเปนเมืองนาอยู      
3) การพัฒนาสุขภาพอนามัย      
4) การพัฒนาดานสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
5) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ      
และส่ิงแวดลอม      
6) การพัฒนาการเมือง - การบริหาร      
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สวนที ่ 3  ผลการดําเนินงาน    
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
        
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ       
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น       
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

ภาพรวม       
 
5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร     
ยุทธศาสตรที ่ 1  :  การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ   
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ     

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ   
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน   
   ในทองถ่ิน   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

ภาพรวม   
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แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :   แบบท่ี  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป        
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง      
2. อาย ุ (1)  ต่ํากวา  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)  อ่ืน  ๆ   
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร   
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................   
สวนที ่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม       
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ       
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม       
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น       
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน       
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556 )                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)----(สวนที่ 6) 

144  

 

แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในภาพรวม 

คําชี้แจง  :   แบบท่ี  3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   
หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ      
สวนยุทธศาสตร....................................................................................................................... 
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป      
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง    
2. อาย ุ (1)  ต่ํากวา  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) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกวาปริญญาตร ี (6)  อ่ืน  ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
สวนที ่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการ 
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี 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. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 


 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2550-2552)----(สวนที่ 2) 

145  

แบบติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
ประจําป  2550 

การติดตามโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

การกอสราง 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ี

ใชบริการ 
ลําดับท่ี 

ยุทธศาสตร/
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

นําไป
ดําเนินการ

จริง 

ไมไดนําไป
ดําเนินการ 

เปนไปตาม
กําหนดเวลา 

ไ0มเปนไป
ตาม

กําหนดเวลา เปนไปตาม
แบบแปลน 

ไมเปนไป
ตามแบบ

แปลน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

เบิกจาย รอยละ 
หมายเหตุ 
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1 
สวนท่ี  1 

บทนํา 
 

  ปจจุบันการวางแผนถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เนื่องจากการวางแผนเปนการคาดการณในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  โดย
ผานกระบวนการคิดกอนทําเปนการมองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น  เชน การเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยี    ปญหาความตองการของประชาชน   เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลบรรลุเปาหมายท่ี
ปรารถนา  ท้ังนี้  เพราะการวางแผนเปนงานท่ีตองทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร  เพ่ือเปน
หลักประกันการดําเนินงานเปนไปดวยความม่ันคงและรอบคอบลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานในอนาคต      
เพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจน  และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัด
ระเบียบขององคกรไดมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิด
ความซํ้าซอนกัน   ซ่ึงไมมีการใดท่ีประสบความสําเร็จได    โดยปราศจากการวางแผน   ดังนั้น   การวางแผน
จึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี   ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการ
มองไปในอนาคตขางหนาซ่ึงอาจเปนชวงส้ัน  ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว  และเปนกระบวนการ
กําหนดการใชทรัพยากรขององคกร   โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค  
นโยบาย    และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นของ
ประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
  การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด   จําเปนตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ   ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไว   2   ประเภท    คือ 
  1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร            
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
  2. แผนพัฒนาสามป  ท่ีตองมีการทบทวนและจัดทําทุกปซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการการ          
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคปกครองสวนทองถ่ินดวยหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา      อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป   ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปาประจําทุกป 
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ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป        โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลแวงใหญจะใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ท้ังนี้  เพราะ
แผนพัฒนาสามปจะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแตละปดังนั้นจึงสามารถบรรจุ     
โครงการท่ีตองการดําเนินการลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดงายโดยนําขอมูลมาจากแผนพัฒนาสาม
ป  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนไปดวยความรอบคอบ  และเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป       เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีวา   

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาหรือเปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึง
จะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศน 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป       เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย 
ประจําป    กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา     
งบประมาณรายจายประจําป   โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  เปนหลักในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป   เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน  ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะกวาง  ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(2) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการ 

พัฒนาท่ีชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
(3) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวง 

ระยะเวลาสามป 
(4) เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ 

งบประมาณรายจายประจําป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
หลักการสําคัญท่ีถือวาเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ก็คือการกําหนด 

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการพัฒนา   และการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค   หรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว   ท้ังนี้เพราะหากไมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแลว  การบริหารงาน
ของเทศบาลก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย    ๆ      เม่ือมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดขึ้นก ็
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กําหนดแนวทางการดําเนินการเปนเรื่อง ๆ ไป  ซ่ึงนอกจากจะตองแกไขปญหาอยางซํ้าซอน  และไมมีท่ี
ส้ินสุดแลว  ยังอาจมีผลกระทบในการกอใหเกิดความรุนแรงของปญหาเพ่ิมขึ้นอีกดวย  ดังนั้น        จึงควร
กําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป  ไวดังนี ้

1. เพ่ือเปนการตระเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุ 
ในเอกสารงบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง  และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาระยะ 
ปานกลางและการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป 

3. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้นๆวามีแนวทาง และ 
จุดมุงหมายอยางไร  ท้ังนี้ใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของ
การพัฒนาเทศบาล 

4. เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองไดรับรูและเปดโอกาส 
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
       ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป          มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   และแผนพัฒนาอําเภอแวงใหญ  
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  จึงกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาสามป    7    
ขั้นตอน     ดังตอไปนี้ 
   ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดทําแผน 
   หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหาร  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตลอดจนเพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป   พ.ศ.2554-2556       ผาน
ปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติโครงการดังกลาว  ในขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน   
   ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
   1.ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ัง ขอมูลท่ีเกี่ยวของปญหาความ
ตองการของทองถ่ิน รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของ  ผูบริหาร ทองถ่ิน 
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
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สามปในครั้งแรกใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 
   แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เม่ือครบรอบหนึ่งป)ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไมซ่ึงในขัน้ตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 
   3.  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี                 คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
   4.  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะตองมีการดําเนินการดังนี ้
   (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
เชน  ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด  “โครงการพัฒนาดานการตลาด”  ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับ  “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว”  ซ่ึงไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร    ศิลปะ วัฒนธรรม”   โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง   สถานท่ี  
ประวัติศาสตร  ปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนา
คนละยุทธศาสตรกันแตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดย
การนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว  ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตองกําหนดหวง
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
   (2)   มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป
ในชวงถัดไปดวย  เนื่องจาก  ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะ
ตองใชเวลาเนื่องจากนานกวาสามป   ดังนั้น    เทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ /   
กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย   ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได    

(3)   เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในขั้นตอน
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม  เทศบาลจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง  ๆ  ดังตอไปนี ้

    งบประมาณรายรับ  รายจายของเทศบาลตําบลแวงใหญ                 
    ทรัพยากรการบริหารอ่ืน  ๆ  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามีรวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 

ดําเนินการในเรื่องนั้น  ๆ เม่ือพิจารณาดานตาง  ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยาง
นอยสามประเภท     คือ 
   ( 1 )  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง  กลาวคือ   มีขีดความสามารถท้ังทางดาน
กําลังเงิน   กําลังคน  วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
   (  2  )  โครงการท่ีเทศบาลอุดหนุนใหหนวยงาน อ่ืนดํ าเนินการเพ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงค
จะดําเนินการจึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบ
วิธีการของทางราชการ 
   ( 3 )  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหาร
สวนกลาง  สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาด
ใหญ    หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยู
แลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ดังกลาว) 
   ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการสํารวจ      และเก็บ 
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซ่ึงนอกจากจะตองรวบรวมขอมูลประเภทใดเปน
พิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนว
ทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บ รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ัง            
ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT(การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรค)   ได 
   2.  การวิเคราะหขอมูล       ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมา 
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และนําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   ประชาคมทองถ่ิน    และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง           
คุณภาพ  

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว     ใหท่ีประชุมตามขอ  1 รวม 

กันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาชน/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป  (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
        ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แตมีความจําเปนตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร         จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซ่ึงลวนแลวแตมีความ 

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังส้ิน           แตมีความสําคัญความ 
จําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน   ท่ีประชุมตามขอ  1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกลาว   ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความ 
สําคัญอยูในลําดับหลัง  ๆ  จะไมตองนํามาปฏิบัติ   เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง 
ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทาง
ท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัต ิ
           วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงาย  ๆ  คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  หรืออาจใชวิธีอ่ืน  ๆ  
ซ่ึงเทศบาลตําบลแวงใหญ   เลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลวท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ 

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกนั้น     ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก   ดังนั้นเพ่ือทบทวน 
และยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม     จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค    (SWOT  Analysis)   อีกครั้ง 
   ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
   1.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา   มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดย
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พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป 
   2. ในขั้นตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ี
ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
เทศบาลดําเนินการเองโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ี
หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง     ภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในปตาง  ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
         ข.   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

ค.   ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
   ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในดาน
เปาหมาย  ผลผลิต ผลลัพธงบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจาย  ประจําปไดตอไป 

ขั้นตอนที่ 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
   1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ปโดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังนี ้
   สวนท่ี  1    บทนํา 
   สวนท่ี 2     สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 
   สวนท่ี 3    สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
   สวนท่ี 4    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
   สวนท่ี 5    บัญชีโครงการพัฒนา  
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   สวนท่ี  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
   2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  
   2. ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ีเกีย่วของ  และ 
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดย 
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

 1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   การจัดทําแผนพัฒนาสามป     เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ   ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผล
ท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน    เพ่ือใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  ตลอดจน
ชวยใหเทศบาลสีชมพูสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน  ไดดังนี ้

1. เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา   และแกไข 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เปนเครื่องมือในการบริหารใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมาก            
ยิ่งขึ้น 
  3.  การดําเนินการของหนวยงานภายในองคกรมีระบบและแบบแผน 
  4.  เปนการประสานงานแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  5.  สามารถตรวจสอบ   ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1  สภาพทั่วไป 
2.1.1  ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต  

เทศบาลตําบลแวงใหญตั้งอยูหลักกิโลเมตรท่ี    17   ของถนนสายชนบท   –   กุดรู   หมูท่ี 3   
ตําบลแวงใหญ    อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน   มีพ้ืนท่ี  26.70  ตารางกิโลเมตร   หางจากจังหวัด
ขอนแกน  72  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

2.1.2  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสงและตําบลหวยแก    อําเภอชนบท 
 ทิศใต  ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลคอนฉิม    อําเภอแวงใหญ    และตําบลหัวทุง     อําเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสง     อําเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก ติดตอ เขตพ้ืนท่ี ตําบลปอแดง   อําเภอชนบท และ  ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอ
พล 
 2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  น้ําทวมไมถึงบริเวณทิศเหนือของชุมชน
มีลําหวยยางไหลผานจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางดานตะวันออกของชุมชนมีลําหวยหนอง
เอ่ียนไหลผาน พ้ืนท่ีจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปดานทิศใตของชุมชน ซ่ึงลําหวยท้ังสองสายนี้เปน
แนวสันแบงเขตอําเภอชนบทกับอําเภอแวงใหญ   และเปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับการเกษตร    
นอกจากนี้ในบริเวณใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเปนสระน้ําขนาดใหญใชสําหรับอุปโภค บริโภคของ
ประชาชนในเขตชุมชน 

2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ    แบงเขตการปกครองออกเปน   7   หมูบาน/ชุมชน   ไดแก 
  หมูท่ี  1   บานแวงใหญ 
  หมูท่ี  2   บานดอนบาลไท 
  หมูท่ี  3   บานหัวหนองแวง 
  หมูท่ี  4   บานหนองกระรอก 
  หมูท่ี  5  บานบะแค 
  หมูท่ี  6  บานแวงพัฒนา 
  หมูท่ี  7  บานเมืองทอง 

2.1.5  จํานวนประชากร  (ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553)   ภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  มี
ประชากรท้ังหมด      5,164    คน     แยกเปน  
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  เพศชาย        2,510           คน 
  เพศหญิง       2,654           คน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ขอมูลประชากรยอนหลัง  3  ป   เทศบาลตําบลแวงใหญ 

2550 2551 2552 2553 
(ณ เดือน เมษายน 2553) หมูที่ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 390 425 815 385 436 821 381 435 816 380 439 819 
2 392 428 820 384 426 810 383 420 803 388 416 804 
3 536 547 1,083 524 539 1,063 512 545 1,057 513 536 1,049 
4 369 381 750 373 377 750 375 379 754 379 379 758 
5 333 367 700 395 396 791 270 290 560 268 290 558 
6 296 320 616 292 321 613 290 311 601 288 309 597 
7 302 268 570 302 276 578 295 281 576 288 281 569 
77 2 1 3 7 3 10 6 3 9 5 3 8 
78 

(ทะเบียน
บานกลาง) 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

รวม
ท้ังส้ิน 2,621 2,738 5,359 2,663 2,775 5,438 2,513 2,665 5,178 2,510 2,654 5,164 
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2.1.6   จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  (ณ  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2553)   1,460   ครัวเรือน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถิติจํานวนครัวเรือนยอนหลัง  3  ป 
ขอมูลครัวเรือนตําบลแวงใหญ 

หมูที่ หนวย 
2550 2551 2552 2553 

(ณ เดือนเม.ย.53  
1 ครัวเรือน 200 199 206 205 
2 ครัวเรือน 189 189 193 194 
3 ครัวเรือน 367 374 393 395 
4 ครัวเรือน 163 164 164 164 
5 ครัวเรือน 148 141 152 144 
6 ครัวเรือน 147 148 148 148 
7 ครัวเรือน 203 204 208 208 

77 (ทะเบียนบานกลาง) ครัวเรือน 1 1 1 1 
78 (ทะเบียนบานกลาง) ครัวเรือน 1 1 1 1 

รวมทั้งส้ิน  1419 1421 1,466 1,460 
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2.1.7 ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน
โรงเรียน (โรง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) จํานวนครู (คน) 

จํานวน
บุคลากรทาง

การศึกษา (คน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 97 5 - 
ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) - - - - 
ระดับประถม 3 788 41 2 
ระดับมัธยม 1 900 40 - 
ระดับอาชีวศึกษา - - - - 
ระดับอุดมศึกษา - - - - 

               
  -ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ลําดับ ช่ือประเพณ ี

เดือนท่ี
จัดงาน 
(เดือนท่ี 
1-12) 

รายละเอียด (จุดเดน) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผาพระกฐิน 
2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห กระทง นางนพมาศ 
3 ประเพณีสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 12 , 1 แขงขันกีฬาพ้ืนบาน ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 
4 ประเพณีสงกรานต 4 รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอาย ุ
5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน 
6 ประเพณีแหเทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 
7 ประเพณีบุญบ้ังไฟ 6 แขงขันจุดบ้ังไฟ  ประกวดขบวนแห 

8 งานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถและศาลเจาพอ
ปูตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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2.1.8 ดานสาธารณสุข  
-  แพทยและเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 

จํานวนแพทย 3 คน 
จํานวนพยาบาล 30 คน 

จํานวนทันตแพทย 1 คน 
ทันตาภิบาล 3 คน 

จํานวนเภสัชกร 1 คน 
จํานวน อสม. 107 คน 

จํานวนสาธารณสุขชุมชน 5 คน 
 

-   สถานพยาบาล 
จํานวนโรงพยาบาลรัฐ 1 แหง 

จํานวนโรงพยาบาลเอกชน 0 แหง 
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหง 

จํานวนคลีนิคเอกชน 2 แหง 
จํานวนรานขายยา 0 แหง 

 - โรคระบาด 

ท่ี ช่ือโรคระบาด เดือนท่ีระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
  

2.1.9  ดานสังคมและการสงเคราะห 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผูปวยเอดส 

 ป  2550 ป 2551 ป 2552 
 จํานวน ท้ังหมด 

(คน) 
จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน 
ท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 

จํานวน ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

(คน) 
คนชรา 
คนพิการ 
ผูปวยเอดส 

614 
50 
5 

211 
48 
5 

656 
50 
5 

422 
48 
5 

666 
62 
4 

616 
54 
4 
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- ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือสํานักสงฆ  6 แหง 
  (2)  โบสถ   2 แหง 
  (3)  มัสยิด   - แหง 
  (4)  ศาสนสถานอ่ืนๆ  1 แหง 
  - ศาสนา  และผูนับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,006 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต  2 คน 
  (3)  นับถือศาสนาอิสลาม  - คน 
  (4)  นับถือศาสนาอ่ืนๆ  - คน 
  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   5 แหง 
  (2)  สุสานคริสต   - แหง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แหง 
  (4)  สุสานอ่ืนๆ   - แหง 
 

2.1.10 คุณภาพชวิีตของประชาชนในเขตเทศบาลป  2553 
       การจัดเก็บขอมูล  จปฐ ป 2553  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จํานวน 918 ครัวเรือน 7 หมูบาน 

ผลการวิเคราะหพบวามีตัวช้ีวัด จปฐ. ท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 36  ตัวช้ีวัด   และท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว จํานวน   5   ตัวช้ีวัด    ไมมีขอมูล  1   ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี ้
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน  

(จปฐ) 
จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดที่  1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)                         
1.หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 11  คน - - 11 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
2.แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 10  คน - - 10 100 .0 100   7 - - 7 100 .0 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมตํ่ากวา2,500 กรัม 19  คน - - 192 100.0 100  7 - - 7 100.0 
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 19  คน - - 19 100.0 100  7 - - 7 100.0 
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรก
ติดตอกัน 17  คน - - 17 100.0 95  7 - - 7 100.0 
6. เด็ก 0-5 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 147  คน - - 147 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
8. เด็ก 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 292  คน - - 292 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
9. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 918  คร. - - 918 99.90 95  7 - - 7 100.0 
10. ทุกคนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาถูกตองเหมาะสม 918  คร. - - 918 100.00 100  7 - - 7 100.0 
11. คนอาย ุ35 ปข้ึนไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 1,758  คน - - 1,702 96.80 50  7 - - 7 100.0 
12. คนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 
วัน วันละ 30  นาที 2,843 คน - - 2,843 100 .0 60  7 - - 7 

 
100.0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

ผลการสํารวจระดบัครัวเรือน (จปฐ. 1) ผลการสํารวจระดับหมูบาน (จปฐ.2) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
13. ทุกคนที่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา มี
หลักประกันสุขภาพ (ไดรับบัตรทอง) 2,854  คน - - 2,852 99.90 98  7 - - 7 

 
100.0 

หมวดท่ี  2  มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม)                       

 

14. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร 

918 คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
 

15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดป 918  คร. - - 918 100.0 95  7 - - 7 100.0 
16. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 918  คร. - - 918 100.0 95  7 - - 7 100.0 

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอน 
สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ 918  คร. - - 917 99.90 95  7 - - 7 

 
100.0 

 
18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ     918   คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 918  คร. - - 918 100.0 100  7 - - 7 100.0 
20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 918 คร. - - 918 100 .0 100  7 - - 7 100.0 
21. ครัวเรือนมีความอบอุน 918  คร. - - 916 99.80 100 ? 7 - - 7 100.0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดท่ี  3   ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษา) 

           
 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการเรียนรูจาก
การทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน 

55  คน - - 55 100 .0 80  7 - - 7 100.0 

23. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน 

92  คน - - 92 100 .0 80  7 - - 7 100 .0 

24. เด็กอายุ 6-15 ป รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 441  คน - - 441 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
25. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา 

128  คน - - 128 100.0 95  7 - - 7 100 .0 

26. เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และยังไมมีงานทํา 
ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

- - - - - 80 - 7 918 - 7 100.0 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยาง
งายได 

1,942 คน - - 1,942 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 

28. คนในครัวเรือนไดรบัรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอย
สัปดาห ละ 5 ครั้ง 

918 คร - - 918 100.0 100  7 - - 7 100.0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนท่ี  2  

 

 
 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล  จํานวน(หมู) รอยละ จํานวน(หมู) รอยละ 
หมวดท่ี  4  รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ 
และมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต                         
29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได 1,903  คน - - 1,864 98.00 95  7 - - 7 100 .0 
30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาคนละ 23,000 บ/ป 918  คร. - - 906 98.70 70  7 - - 7 100 .0 
31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 918  คร. - - 900 98.00 80  7 - - 7 100.0 
หมวดท่ี  5  ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝง
คานิยมไทยใหกับตนเอง เพื่อใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน) 

            

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 2,990  คน - - 2,971 99.40 100  7 - - 7 100.0 
33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่ 2,990  คน - - 2,642 88.40 90  7 - - 7 100.0 
34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและ
มารยาทไทย 

918  คร. - - 917 99.90 95  7 - - 7 100.0 

35. คนอายุ 6 ป ข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

918  คร. - - 917 99.90 100  7 - - 7 100.0 

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 522  คน - - 522 100.0 100  7 - - 7 100.0 
37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 28  คน - - 28 100 .0 100  7 - - 7 100 .0 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนท่ี  2  

 

 

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

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
   จํานวน

สํารวจ
(หมู) 

ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) จํานวน
สํารวจ
ทั้งหมด 

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

(หมู) รอยละ 

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา             
38. คนในครัวเรือน เปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งข้ึนในหมูบาน/ชุมชน 
ตําบล 

918 คร. - - 911 99.20 95  7 - - 7 100 .0 

39. คนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถ่ิน 

918 คร. - - 914 95.00 95  7 - - 7 100.0 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 

918  คร. - - 915 99.70 90.0  7 - - 7 100 .0 

41. คนในครัวเรือน มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/
ชุมชน 

918  
คร. - - 914 99.60 100  7 - - 7 100.0 

42. คนอายุ 18 ป ข้ึนไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งไปใชสิทธิเ์ลือกต้ังใน
ชุมชนของตน 

2,256 
คน 

- - 2,235 99.10 90  7 - - 7 100 .0 

สรุปตัวช้ีวัด  ของ  ตําบลเทศบาลตําบลแวงใหญ  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน 
       บรรลุเปาหมาย   36  ตัวช้ีวัด   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 
      ไมบรรลุเปาหมาย  5  ตัวช้ีวัด    21 , 32 , 33 , 35, 41  
     -    ไมมีขอมูล  1  ตัวช้ีวัด  คือ  1  
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

 

 2.1.11  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  ตํารวจ   72 นาย 
  -  เจาหนาท่ีดานการปองกัน 3 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   104 นาย 
  (1)  สถานีดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แหง 
   -  พนักงานดับเพลิง 10 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนตบรรทุกน้ํา - คัน 
   - รถกระเชา  - คัน 
   -  เครื่องดับเพลิง  43 เครื่อง 
  (3)  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ขาราชการประจํา 1 คน 
   -  พนักงานประจํา 2 คน 
   -  ลูกจาง  - คน 
   -  อปพร.  104 คน 
 

 2.1.12 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   การคมนาคมขนสง  สถานีขนสง 

ท่ี ช่ือสถานีขนสง 
สถานท่ีตั้ง (สถานท่ี

ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 
        

- - - - 
        

 การคมนาคมขนสง  สถานีรถไฟ 

ท่ี ช่ือสถานีรถไฟ 
สถานท่ีตั้ง (สถานท่ี

ติดตอ) หมายเลขโทรศัพท 
       

- - - - 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)--- สวนที่  2  

 

ระบบโครงขายถนน 
ท่ี ประเภทถนน ช่ือถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง สุขาภิบาล  1 2.50 
2 ลาดยาง รพช.หมายเลข 4052 1.70 
3 ลาดยาง รพช.หมายเลข 3030 5.00 
4 ลาดยาง ทางหลวงแผนดินชนบท-กุดร ู 3.00 
       

หมายเหตุ  ประเภทถนนใหระบบถนน คสล. ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง ถนนดิน 
 

  โครงขายถนน  สะพาน 

ท่ี ประเภทสะพาน ช่ือสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 
1 คอนกรีต ลําหวยหนองเอ่ียน หมูท่ี 7 0.05 
2 คอนกรีต ลําหวยหนองเอ่ียน หมูท่ี 4 0.05 
        

 

หมายเหต ุประเภทสะพานใหระบุ สะพานคอนกรีต , สะพานเหล็ก สะพานไม  หรืออ่ืน ๆ  
 

ประปา 
ปริมาณการใชน้ําประปา 0.22 ลาน.ลบ.ม.  

 
ไฟฟา 

จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช 6 หลัง  
 

การส่ือสารและโทรคมนาคม 
จํานวนโทรศัพทบาน 1,000 หมายเลข  

จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 7 หมายเลข  
 
2.1.13  ดานเศรษฐกิจ 

   อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน 1 โรงงาน 
จํานวนแรงงาน 10 คน 
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2.1.14 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ปริมาณน้ํากักเก็บ 

ปริมาณน้ํากักเก็บ 1.50 ลาน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําท่ีใชในการเกษตร 0.75 ลาน ลบ.ม. 

 
 ทรัพยากรปาไม 

ประเภทปา พ้ืนท่ีปาไม (ตร.กม.) 
ช่ือปาชุมชน ปาชุมชนบานบะแค หมูท่ี  5 0.21 
ช่ืออุทยานแหงชาต.ิ................-............................................   

 
ทรัพยากรดิน ลักษณะการใชที่ดิน 

พ้ืนท่ีพักอาศัย 0.9 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีตั้งหนวยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีสาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีสถานศึกษา 0.1 ตร.กม. 
พ้ืนท่ีวางสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 
  
  ดานส่ิงแวดลอม 

จํานวนโรงบําบัดน้ําเสีย - แหง 
จํานวนรถยนตเก็บขยะ 2 แหง 

จํานวนสถานท่ีกําจัดขยะ 1 แหง 
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 2.2  ศักยภาพทองถิ่น 
  2.2.1  ศักยภาพโครงสรางบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลตําบลแวงใหญ  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    ครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี  9   
มีนาคม  พ.ศ.  2551  โดยผูไดรับการเลือกตั้งใหเปนนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน คือ นายสุรพล  เวียงวงษ  และได
แตงตั้งคณะผูบริหารเทศบาล  ประกอบดวย 

   นายสุรพล  เวียงวงษ     นายกเทศมนตร ี
     นางประภาวรรณ   บุญตา              รองนายกเทศมนตร ี
     นายสายัณห  งวงชาง                 รองนายกเทศมนตร ี
     นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ                 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
     นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา               เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) (1) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1) 

ฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) (1) 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลแวงใหญ ประจําปงบประมาณ 2553  
 

                    ปลัดเทศบาล 
                (นักบริหารงานเทศบาล 7) (1)                                                                

                                                                                                                                                                                                                     หนวยงานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                                                                                                   เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 4  (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7)(1) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ       
สิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานการสาธารณสุข 7) (1) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง 6)(1) 

หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) (1) 

1.  งานธุรการ                         5. งานการศึกษา                           
    - จพง.ธุรการ 2(1)                 - นวก.ศึกษา 3-5/6ว(1)                        
    - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1)     - จพง.ธุรการ6ว(1) 
    - ภารโรง(ประจํา) (1)             - หน.ศูนยพัฒนาเด็ก(ภารกิจ)(2)    
    -  พนง.ขับรถยนต (ทั่วไป)(1)     - ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ)(3) 
    -  คนงาน (ทั่วไป)(1)                6. งานแผนและงบประมาณ 
2. งานการเจาหนาท่ี                     - จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน5(1) 
  - บุคลากร 5(1)                        - จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร3-5/6(1) 
3. งานทะเบียนราษฎร                   - คนงาน (ทั่วไป)(1) 
-  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 5(1)   7. งานนิติการ 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   - นิติกร 3-5/6ว(1) 
  - จพง.ปองกันฯ5(1)                   8. งานประชาสัมพันธ 
  - พนง.ขับรถยนต(ประจํา) (2)         - จพง.ประชาสัมพันธ2-4/5(1) 
  - พนง.ขับรถยนต(ทั่วไป)(1)           - ผช.จนท.ประชาสัมพันธ(ภารกิจ)(1)       
- พนง.ดับเพลิง(ทั่วไป)(2)             9. งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม                                                  

- 

1. งานการเงินและบัญชี 
  - จพง.การเงินและบัญช6ีว (1) 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี 3  (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 ุ
   - นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (1) 
   - จพง.พัสดุ 2-4/5(1) 
 

1. งานวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธา 3-5/6ว(1) 
   - นายชางเขียนแบบ 4 (1) 
   - ผช.จนท.ธุรการ(ภารกิจ)(1) 
   - ชางปูน(ทั่วไป)(1) 
   - ชางปูน(ภารกิจ)(1) 
2. งานสาธารณูปโภค 
   - นายชางโยธา 4(1) 
   - นายชางไฟฟา 4 (1) 
   - ชางโยธา 1-3/4(1) 
   - ผูชวยชางทุกประเภท (ประจํา)(1) 
   - ผช.ชางไฟฟา(ภารกิจ)(1) 
   - ชางไม(ทั่วไป)(1) 
   -  ชางไม (ภารกิจ)(1) 

 

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว 
   - จพง.ธุรการ 3 (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 
   - จพง.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5(1) 
   - คนงาน (ทั่วไป) (1) 
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                                           - บุคลากรเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร (คน) 
ช่ือสวนราชการ 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

ปลัดเทศบาล 1 - - - 
สํานักปลัดเทศบาล 10 3 6 6 
กองคลัง 4 2 3 - 
กองชาง 5 1 4 - 
กองสาธารณสุข 3 1 2 6 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - 

รวม 24 7 15 12 
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2.2.2 ศักยภาพดานการคลัง 
สถิติรายรับยอนหลัง 3 ป 

 

 
 

รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

รายไดจัดเก็บเอง         
หมวดภาษีอากร 100            258,748.25             283,668.80             279,565.00  
(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 101            178,490.00             200,014.25             191,573.00  
(2) ภาษีบํารุงทองท่ี 102              48,401.25               55,138.55               53,632.00  
(3) ภาษีปาย 103              27,151.00               25,058.00               34,360.00  
(4) อากรการฆาสัตว 104                4,706.00                 3,458.00    -  
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ 
และใบอนุญาต 120            269,436.00             251,218.00             368,886.44  

(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว 

121                7,593.00                 5,274.00     -  

(2) คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม 123                        60.00                       60.00  
(3) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 125                             -       

(4) คาธรรมเนียมเก็บและขน
ขยะมูลฝอย 126            144,870.00             144,020.00             150,730.00  

(5) คาธรรมเนียมเก็บและขน
อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 127       

(6) คาธรรมเนียมใชสถานท่ี
สะสมอาหาร 128 1,400.00   

(7) คาธรรมเนียมฌาปนสถาน 129       
(8) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร 131 930.00 1,280.00 2,260.00 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

(9) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบก 137 14,165.00 12,850.00 29,350.00 

(10) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับ 139    

ทองถ่ิน     
(11)คาปรับการผิดสัญญา 140 66,952.00 55,897.00 144,426.44 
(12)คาปรับอ่ืน ๆ 141    
(13)คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน 
หรือ กําจัด 

142    

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     
(14)คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ 144    

(15)คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ 145    

(16) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 146 4,326.00 2,430.00 4,307.00 

(17)คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช 

147 4,070.00 3,387.00 3,600.00 

เครื่องขยายเสียง     
(18)คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 148 25,130.00 26,020.00 34,153.00 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200 445,658.87 602,613.85 599,595.22 
(1) คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี 202 251,700.00 372,066.00 345,221.00 
(2) ดอกเบ้ีย 203 193,958.87 230,547.85 254,374.22 
(3) เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 204    
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย     

(1) เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการ
เฉพาะการ 251    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300 302,160.00 467,147.00 320,138.00 
(1) เงินท่ีมีผูอุทิศให 301    
(2) คาขายแบบแปลน 302 163,643.00 266,000.00 193,100.00 
(3) คาเขียนแบบแปลน 303    
(4) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 304 970.00 724.00 92.00 
(5) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 307 137,547.00 200,423.00 126,946.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให  
อปท.     

หมวดภาษีจัดสรร 1000 14,164,091.78 12,740,303.04 13,164,649.96 
(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือ
ลอเล่ือน 1001    

(2) ภาษีมูลคาเพ่ิม 1002 10,248,823.22 10,346,419.44 10,420,142.82 
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1003 1,423,259.51  150,811.17 
(4) ภาษีสุรา 1005 895,556.18 719,101.64 659,020.15 
(5) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,520,995.49 1,174,770.95 1,292,105.36 
(6) ภาษีการพนัน 1007    
(7) คาภาคหลวงแร 1010  14,159.91 80,915.01 
(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม 1011 75,457.38 113,140.10 56,767.50 
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รายรับ รหัส  รับจริงป  2550   รับจริงป  2551   รับจริงป  2552  

(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนและ
นิติกรรมท่ีดิน 1013              372,711.00             504,887.95  
รายไดรัฐบาลอุดหนุนให อปท.        15,511,974.00       19,107,938.53       15,174,651.66  
(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะ
ทองถ่ินและกิจ        15,511,974.00       19,107,938.53       15,174,651.66  

การอ่ืนอุดหนุนท่ัวไป         
          
รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          7,180,000.00         4,223,355.00         2,763,861.00  
          
รายรับจากเงินสะสม              445,000.00         2,104,301.05         6,863,300.00  
          

รวมทั้งส้ิน        38,577,068.90       39,780,545.27       39,534,647.28  
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สถิติรายจายยอนหลัง  3  ป 
 

ประเภท/หมวดรายจาย  รายจายจริงป       
2550  

 รายจายจริงป      
2551  

 รายจายจริงป      
2552  

รายจายงบกลาง เงินชวยเหลือคาทําศพ - - - 
 คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย - - - 
 รายจายตามขอผูกพัน 38,725.72 35,784.96 33,956.07 
 เงินสมทบ ก.บ.ท. 256,369.40 284,726.00 286,660.00 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 83,513.00 128,990.00 121,183.60 
 เงินสํารองจาย 170,000.00 46,139.00 192,508.00 
 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ 192,000.00 258,730.00 213,450.00 

รายจายประจํา เงินเดือน 3,796,727.14 4,059,627.62 4,374,956.82 
 คาจางประจํา 705,410.00 787,120.00 853,500.00 
 คาจางช่ัวคราว 599,760.00 1,289,820.00 1,138,300.00 
 คาตอบแทน 2,671,150.00 3,041,903.85 2,947,296.64 
 คาใชสอย 3,714,414.10 3,716,755.11 4,414,286.87 
 คาวัสด ุ 1,265,254.11 1,831,054.61 1,933,240.45 
 คาสาธารณูปโภค 449,196.63 419,416.17 453,851.98 
 เงินอุดหนุน 2,505,738.65 3,754,119.08 3,459,497.27 

 รายจายอ่ืนนอกเหนือจากรายการ
ขางตน 

89,650.00 1,585,225.00 2,842,975.00 

รายจายเพ่ือการ
ลงทุน คาครุภัณฑ 542,514.05 716,163.00 729,380.00 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 5,064,055.00 5,487,467.42 4,102,400.00 
รายจายอ่ืน จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 658,700.00 7,181,000.00 2,478,861.00 

 จายจากเงินสะสม 445,000.00 845,193.05 6,863,300.00 
 จายจากเงินกู - - - 
 รวม 23,248,177.80 35,469,234.87 37,439,603.70 
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หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด หมวดภาษีรัฐบาลจัดเก็บ-จัดสรรให หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบกลาง เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน

คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รายจายอื่น รวม
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

 

3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ และสภาพความการของ 

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

 จุดแข็ง  Strengths 
1.    เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และมี

อํานาจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของ
ตนเอง  จึงสามารถแกไขปญหา ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และ
รวดเร็ว 

2.     เทศบาลมีคณะผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําให
ประชาชนมีความกลาท่ีจะเสนอปญหา ความตองการ เม่ือตนเองเดือดรอนทําให
แกไขไดตรงจุด 

3.    เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณท่ีครบ
ครันและมีคุณภาพและสามารถใชงานไดตามภารกิจหนาท่ี 

4.   เทศบาลเปนองคกรท่ีใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว 
5.   บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยซ่ึง 
      จะตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 

       6.  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ี
7.  ประชาชนในเขตเทศบาล มีท่ีดินทํากินและมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง       
8.  มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9.  มีปราชญชาวบาน  ท่ีสามารถถายทอดวิชาความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   
10. เทศบาลมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเพียงพอ 

       11.  มีกองทุนหมูบานทุกหมูบาน  
 จุดออน  Weakness 

1. บุคลากรของเทศบาล ขาดการประสานงานท่ีดี ในการปฏิบ ัติงาน 
2. ในการบริหารงบประมาณ          ยังไมสามารถกระจายงบประมาณใหครอบคลุมดาน 
    เศรษฐกิจ การคา การลงทุน โดยสวนมากจะดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเกินไป 
 3. ในการบริหารงบประมาณ        ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเทศบาล    
     ไดเทาท่ีควร  เนื่องจากมีงบประมาณดําเนินงานท่ีจํากัด 
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 4. ขาดการประสานงาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
    ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5.  การรวมกลุมเพ่ือการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 
6. การสงเสริมดานการออกกําลังกายมีนอย 
7. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
8. คนในชุมชนไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
9. ผลิตภัณฑชุมชนท่ียังไมไดมาตรฐาน 
10. ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
11.ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
12. การอพยพแรงงาน 
13. ขาดการบริการจัดการภายในของกลุมอาชีพท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
14. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการ 
      ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 โอกาส  Opportunity 
1.    นโยบายของรัฐบาล  ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีฐานะการคลังท่ีม่ันคง  มีอิสระดานการเงิน การคลัง  และปองกัน
การทุจริตใหทองถ่ินใสสะอาด 

2.    นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ทําใหบทบาทภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชัดเจนมากขึ้น 

 3.   นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   ,   พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546) ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและพัฒนาระบบบริหารของทองถ่ิน
รูปแบบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการท่ีด ี

4.   นโยบายของรัฐบาล  ในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  เทศบาลไมสามารถดําเนินการตามภารกิจถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อุปสรรค  Threats 
1.  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน  ภาวะฝน   
     แลง     น้ําทวม  ดินคุณภาพเส่ือม  ดินเค็ม 
2.  การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารวิ่งระหวางอําเภอเขาสูตัวจังหวัด 
3.  มีปญหาการอพยพแรงงาน  คนวางงานและแรงงานเรรอน 
4.  สินคาการเกษตรไมไดรับการประกันราคา ทําใหมีราคาต่ํา และไดรับการเอาเปรยีบ  
     จากพอคาคนกลาง 
5.  ไมมีธนาคารในเขตเทศบาล ทําใหไมมีความคลองตัวในการจับจายใชสอย 
6.  รัฐไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดตามแผน 
     ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึง 
     กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดรอยละ 20  ในปงบประมาณ พ.ศ.    
     2544    และเพ่ิมเปนรอยละ  35  ในปงบประมาณ  2549  ทําใหการพัฒนาทองถ่ินใน   
     บางเรืองตองชะงัก 

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินผลเปนส่ิงบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไว  ไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  ซ่ึงเปน 

ตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด
ไวหรือไม  อีกท้ังการตดิตามและประเมินผลเปนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการวามีความสอดคลองกับการ
ใชทรัพยากร (งบประมาณเพียงใด)  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ท่ี
สามารถนําไปปรับปรุงและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ 

 3.2.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

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. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป      กรรมการ 
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  11. นายสํารวย  หงสคําดี   ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 3   กรรมการ 
  12. นายสมัย  พุทธโส  ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 1   กรรมการ 
เพ่ือทําหนาท่ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาป 2552 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดผลการประเมินดังนี้ 
 

 3.2.2 การประเมินการนําโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค  
-เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  มีการนําโครงการ 
/ กิจกรรมจํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท่ียัง
ไมดําเนินการในแผนพัฒนาไปดําเนินการ  
ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามรายยุทธศาสตรวาแตละยุทธศาสตรมีการนําโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติกี่โครงการ มีการดําเนินการแลวเสร็จกี่โครงการ  อยู
ระหวางดําเนินการกี่โครงการ แลวเสร็จกี่โครงการ ยกเลิกกี่โครงการ ยังไมได
ดําเนินการกี่โครงการ 
เกณฑในการพิจารณา 
-ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในแผนพัฒนาสามปกับโครงการท่ี
ดําเนินวามีโครงการท่ีเสร็จเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด   เ พ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผน   
-หากมีรอยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด  ก็แสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด
ในทางกลับกันหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสัดสวนของโครงการท่ียังไมได
ดําเนินการยอมสะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไม มี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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 ผลการประเมิน 
แบบประเมินตนเองในการนําโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัต ิ

 เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2552-2554)  เม่ือวันท่ี  26  
มิถุนายน  2551   โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2552-2554)  รวม  490 
โครงการ   งบประมาณ  141,890,022.-   บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร    ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการท่ีบรรจ ุ  งบประมาณ  
1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 136 16,711,835 
2) การแกไขปญหาความยากจน 51 15,089,000 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 146 65,846,567 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 31 728,000 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 28 4,450,000 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 98 39,064,620 

รวม 490 141,890,022 
 

ก.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ป  2552 
   เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา ป 2552  ไวท้ังส้ิน  150  
โครงการ  นําไปดําเนินการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ    จํานวน  103    โครงการ  คิดเปนรอยละ  68.67 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการท่ี
บรรจุใน

แผนพัฒนาป  
2552 

โครงการท่ีนําไป
ตั้งเปนเทศบัญญัต ิ คิดเปนรอยละ 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 44 38 86.36 
2) การแกไขปญหาความยากจน 14 10 71.43 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 41 21 51.22 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 7 2 28.57 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 8 5 62.50 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 36 27 75.00 

รวม 150 103 68.67 
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   เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา ป 2552  ไวท้ังส้ิน 150  
โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  86  โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ  5  โครงการ มีโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ  58  โครงการ   ยกเลิก  1  โครงการ 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการแลวเสร็จ 
1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 32 
2) การแกไขปญหาความยากจน  10 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 15 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 2 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 4 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 23 

รวม 86 
 
 

ยุทธศาสตร  โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ  

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 1 
2) การแกไขปญหาความยากจน  0 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 3 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 0 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 1 

รวม 5 
 

หมายเหตุ  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ไดแก 
1. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล   
2. โครงการวางทอระบายน้ําถนนสาระธรรมมาภรณ หมูท่ี  1 
3. โครงการวางทอระบายน้ําถนนสุขเกษม  หมูท่ี  2 
4. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองสองหอง (ขางท่ีวาการอําเภอแวงใหญ)  หมูท่ี 7 
5. โครงการปรับปรุงบูรณะศาลเจาพอปูกลาง 
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ยุทธศาสตร ยกเลิก 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 0 
2) การแกไขปญหาความยากจน  0 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 1 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 0 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 0 

รวม 1 
 

ยุทธศาสตร  โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ  

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 11 
2) การแกไขปญหาความยากจน  4 
3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 22 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน 5 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม 4 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 12 

รวม 58 
 

หมายเหตุ    โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  หมายถึง  โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552)  
แตยังไมไดนําไปตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการ 

 

ผลการวิเคราะห 
รวมท้ัง  6  ยุทธศาสตร  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาหวงป 2552ท้ังหมด  150   

โครงการ นําไปตั้งงบประมาณดําเนินการ   103  โครงการ  คิดเปนรอยละ 68.67  แสดงวาเทศบาลตําบล 
แวงใหญ  มีประสิทธิภาพในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติคิดเปนรอยละ  68.67  เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ  
2551 (รอยละ 59.64)  รอยละ  9.03   โดยยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากท่ีสุด  คือ  
ยุทธศาสตรท่ี   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   สวนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ํา
ท่ีสุด  คือ  ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีกําหนดขึ้น
ใหม คือรอยละ  28.57 ควรดําเนินการแกไขปรับปรุง 
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 3.2.3 การประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณท้ังงบปกติและงบเงินสะสม วาการ
ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามการเบิกจายงบประมาณท้ังจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกราย
ยุทธศาสตร 

 เกณฑในการพิจารณา 
-นําขอมูลการเบิกจายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาสามป 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
-หากมีรอยละของการเบิกจายมากเทาใด   ก็แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดในทางกลับกันหาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรอยละของการเบิกจายต่ํา ก็สะทอนใหเห็นวา
แผนการพัฒนาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
ผลการเบิกจายงบประมาณ  ป  2552 

  ก.  งบปกติและงบเงินสะสม 
  เทศบาลตําบลแวงใหญ สามารถเบิกจายเงินงบประมาณจากงบปกติและเงินสะสม จํานวน
ท้ังส้ิน 26,606,027.79  บาท  จากงบประมาณท้ังส้ิน  34,971,162.-   บาท  คิดเปนรอยละ 76.08  
 

ยุทธศาสตร งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ
และงบเงินสะสม 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2. การแกไขปญหาความยากจน 
3. การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. การพัฒนาระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

5,190,018.00 
3,183,000.00 
11,331,200.00 

80,000.00 
160,000.00 

15,026,944.00 

3,370,246.69 
3,132,725.00 
8,215,088.27 

78,816.00 
119,205.00 

11,689,946.83 
 

รวมทั้งส้ิน 34,971,162.00 26,606,027.79 
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1. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  5,190,018.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  3,370,246.69  บาท  คิดเปน
รอยละ  64.94 

2. ยุทธศาสตร  :  การแกไขปญหาความยากจน 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  3,183,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  3,132,725 บาท  คิดเปน 
รอยละ   98.42    

3. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  11,331,200.-  บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  8,215,088.27.- บาท  คิด
เปนรอยละ  72.50    

4. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน     
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  80,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  78,816.- บาท  คิดเปนรอยละ  
98.52   

5. ยุทธศาสตร  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  160,000.- บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  119,205.-  บาท  คิดเปนรอยละ  
74.50     

6. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  15,026,944.-  บาท  สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  11,689,946.83  บาท  คิด
เปนรอยละ  77.80  

ผลการวิเคราะห 
รวมท้ัง   6   ยุทธศาสตร    งบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจํานวนเงินท้ังส้ิน    34,971,162.-    บาท 

สามารถเบิกจายไดท้ังส้ิน  26,606,027.79  บาท   คิดเปนรอยละ  76.08  แสดงวาเทศบาลตําบลแวงใหญ  มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนดานการเบิกจาย  คิดเปนรอยละ  76.08  โดยยุทธศาสตรท่ีสามารถ
เบิกจายไดมากท่ีสุด คือ  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน  สามารถเบิกจาย
ไดรอยละ   98.52   ยุทธศาสตรท่ีสามารถเบิกจายไดต่ําท่ีสุด  คือ ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ   เบิกจายไดรอยละ  64.94   บาท  ตองดําเนินการปรับปรุง 
  ข. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ   

พ.ศ. 2552   จํานวนเงินท้ังส้ิน 2,763,861.-  บาท   สามารถเบิกจายได   2,478,861.-  บาท  
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ชื่อโครงการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณ
เบิกจาย 

คาตอบแทนครูผูดูแลเด็กและเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว 492,000.00 492,000.00 
เงินประกันสังคม-ครูผูดูแลเด็ก 22,960.00 22,960.00 
เงินทุนการศึกษา-ครูผูดูแลเด็ก 40,000.00 35,000.00 
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน 280,000.00 - 
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 1,158,800.00 1,158,800.00 
โครงการอาหารเสริม(นม) ป.5-ป.6 115,080.00 115,080.00 
โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 568,500.00 568,500.00 
โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 57,329.00 57,329.00 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา 29,192.00 29,192.00 

รวม 2,763,861.00 2,478,861.00 
 

3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 3.3.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 

          เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เพ่ือทําหนาท่ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ป 2551 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัตงิานตามคําส่ังท่ี  119/2551  
ลงวันท่ี  10  มิถุนายน  2551 
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 3.3.2  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล  
 ประเด็นการติดตาม 

-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 กลุมเปาหมาย   

-กลุมตัวอยาง   จํานวน 560  ตัวอยาง 
 ระดับความพึงพอใจ 

-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไมพอใจ 

 เกณฑในการพิจารณา 
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรมีมากกวา
รอยละ  50  แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตร
นั้น ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรนอยกวา
รอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมสามารถดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้น  ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   

 ประเด็นการประเมิน 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   ผลการประเมิน 

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
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พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  42.50 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  55.36 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  2.14 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการ 

ประเมิน   จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  44.82 
พอใจ          คิดเปนรอยละ 53.04 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  2.14 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   ผลการ 

ประเมิน     จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.47 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.57 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.96 
4)  มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ        ผลการ 

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  33.93 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  59.82 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.25 
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการ 

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  31.25 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.93 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.82 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง   

560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  31.07 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  59.29 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.64 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน 

ทองถ่ิน   ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.64 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.04 
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ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  7.32 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ผลประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.11 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  56.07 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  9.82 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   ผลการประเมิน 

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง   ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  34.29 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  58.93 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ   6.78 

รวมทั้ง  9  ประเด็น  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง  ปรากฏวา 
พอใจมาก   คิดเปนรอยละ  35.68 
พอใจ          คิดเปนรอยละ  57.56 
ไมพอใจ     คิดเปนรอยละ  6.79 

 ผลการวิเคราะห 
ปรากฏวา  เทศบาลตําบลแวงใหญ   สามารถดําเนินงานในภาพรวมได 

บรรลุเปาหมาย   โดยประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  57.56  แตอยางไรก็ตาม
เม่ือนําขอมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในป 2551  เปรียบเทียบกับป 2552  ผลปรากฏวา
ประชาชนไมพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ิมจากเดิม 2.91 เปน 6.79  เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.88 

 3.3.3  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในแตละยุทธศาสตร 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลในแต
ละยุทธศาสตร  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในแตละยุทธศาสตร 

 กลุมเปาหมาย   
-กลุมตัวอยาง   จํานวน  560  ตัวอยาง 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ประเมินแตละประเด็น  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
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 เกณฑในการพิจารณา 
-หากคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  0  หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในยุทธศาสตรนั้น ๆ ไมประสบ
ความสําเร็จ   
-หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวา ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้น  ๆ  ประสบ
ความสําเร็จ  ในระดับปานกลาง 
-หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้น ๆ ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด 

 ประเด็นการประเมิน 
แบงการประเมินออกเปน   6  ยุทธศาสตร   โดยแตละยุทธศาสตร  จะมีประเด็นการ 

ประเมินดังนี้.- 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจาก
กลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.63   
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.52 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ                      
เทากับ 8.08  
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4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.26  
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.90   
6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  
560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.95   
7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน 
ทองถ่ิน  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจเทากับ  8.03   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน 
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.23   

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  8.20  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  การแกไขปญหาความยากจน  
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.41  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.48    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.03   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.16   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.91   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.95   
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7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  8.01 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.09  

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  8.13  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ประสบความสําเร็จมากที่สุด 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.29   
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.34   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.94 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.98   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.73   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.77  

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.92   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.96   

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.99   จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด  
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ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม

ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.19 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน

จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.17   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ

ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.84   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.83   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.64   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.60 

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.74   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.13 

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.89    จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 
10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน   ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด  
ยุทธศาสตรที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.37   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.24   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.88 
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4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง 560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
8.01   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง 560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.71  

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.70   

7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.78   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.01 

รวมทั้ง  8  ประเด็น  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.96  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 10 
แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด  
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.21   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมิน
จากกลุมตัวอยาง  560  ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  8.22  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม     ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.84   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ใหประชาชนทราบ   ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.83  

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน โครงการ /กิจกรรม    ผลการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  
7.73   

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 
ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.67 
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7. ผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ผล
การประเมินจากกลุมตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ  7.82 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยาง  560 ตัวอยาง ปรากฏวา  มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ  7.83 

รวมทั้ง  8   ประเด็น   มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  7.89  จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเขาใกล 
10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี    ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด  
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สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

4.1   วิสัยทัศนเทศบาลตําบลแวงใหญ 
  
                                            ( ภายในป 2558 ) เทศบาลตําบลแวงใหญ พัฒนาชุมชนใหนาอยู  
                                                ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก มีการบริหารจัดการที่ดี อนุรักษประเพณีและ 
                                                 แหลงทองเที่ยว กลมเกลียวสามัคคีและมีสวนรวม  
                                       
 

 

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป    

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา       
(2) การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามสู

คนรุนตอไป 
(3) การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกัน

และควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและ
จิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(4) การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(5) การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนให

เขมแข็ง 
ยุทธศาสตรที่  2  การแกไขปญหาความยากจน   
แนวทางการพัฒนา 
(1)  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความ

ยากจน 
(2)  การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 
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(3) การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิตสินคาเกษตร 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
(4) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     และ

อบายมุขในชุมชน 
ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคา และการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแต

การผลิต  การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด   
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการสรางคุณคา

ของผลิตภัณฑชุมชน 
(3) การพัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร  
(4) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน การคาขาย 
ยุทธศาสตรที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย 
(2) การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทาง

ธรรมชาติ 
(3) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน 
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(2) สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

(3) พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก
ดานการทองเท่ียว ท้ังดานบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
(2) การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
(3) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง

และงบประมาณ 
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการ

ประชาชน 
(5) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

4.3 กรอบและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแกน (พ.ศ. 2554 - 2555) 
 วิสัยทัศน 
 

                  ภายในป  2555  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกนเปนองคกรที่มีระบบการบริหาร 
                จัดการที่ดี  พัฒนาขอนแกนใหนาอยู สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 

 พันธกิจ 
     1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสรางเครือขายพัฒนาทุกภาคสวน 
     2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยเพ่ือการบริหารและการบริการประชาชน 
     3.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการนําเท่ียวใหเขมแข็งและ      
           แขงขันได 

4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การสธารณสุข การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณ ี
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     5.  พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงระบบบริการสาธารณะ และระบบปองกันและบรรเทา 
          สาธารณภัยใหไดมาตรฐาน 
     6.  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาทองถ่ินทุกขั้นตอน 
     8.  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล  
          อยางยั่งยืน 
     9.  พัฒนาและสรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันโลกาภิวัฒน 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรที่  1     การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่  2     การแกไขปญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตรที่  3     การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 ยุทธศาสตรที่  4     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน 
 ยุทธศาสตรที่  5     การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่  6    การพัฒนาการทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตรที่  7    การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการท่ีด ี
 

 ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
        ยุทธศาสตรที่   1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    มีแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 
1.1 พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกชวงวัย 
1.2  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพและคุณธรรมนํา    
        ความรอบรูและเขาถึงแหลงความรูท่ีเปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.3  เสริมสรางครอบครัวใหเข็มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดี เกิดความอบอุนดวยมิติทางศาสนาและ  
      วัฒนธรรม 
1.4  อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และคานิยมท่ีดีงามสูคนรุนตอไป 
1.5  พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธรณสุข การปองกัน และควบคุมโรค การ  
       รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.6  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และ 
       สมุนไพร 
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1.7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรางนสัิยรักการกีฬา กติกาสังคม การสรางโอกาส 
ใหเยาวชนพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

1.8   สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
 

      ยุทธศาสตรที่   2   การแกไขปญหาความยากจน   มีแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 
2.1 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน โดยการสงเสริมการจัดทํา 

               แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
2.2  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสจากคนยากจนและผูดอยโอกาส ในการสรางอาชีพท้ังในและนอกภาค   
       การเกษตร 
2.3  สงเคราะห และชวยเหลือแกผูยากจนและผูดอยโอกาสในดานท่ีอยูอาศัยและการดํารงชีวิต 
2.4  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ      
       ดําเนินชีวิต 
2.5  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
        สินคาเกษตร 
2.6   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจางงานในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู    มีแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 
3.1  การจัดการผังเมืองและผังชุมชน 
3.2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
3.3  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
3.4  พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยา 
       เสพติดและปลอดอบายมุข โดยใชชุมชนมีสวนรวม 
3.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรที ่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน  มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
4.1 พัฒนา และสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การออกแบบ การ     
       บรรจุภัณฑ และการตลาด 

 4.2  สงเสริมสนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางและเพ่ิมมูลคา 
       ผลิตภัณฑ 
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         4.3  พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรอยางครบวงจรและสงเสริมกลไกการตลาดสินคา     
       การเกษตร 
 4.4  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันกันได 
 4.5  สงเสริมและสนับสนุนการคา และการลงทุน 
ยุทธศาสตรที่  5  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
5.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั้งยืน 
5.2  อนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
5.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
5.4  การพัฒนานาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
5.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
5.6  อนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการทองเที่ยว   มีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  
6.1  สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหยั้งยืน 
6.2  ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
6.3  สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาในการ 
       บริหารจัดการดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน 
6.4 พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการ และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว ท้ัง 
       ดานบุคลากรโครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
7.1  เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส  สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม 
       ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
7.2   พัฒนาภาวะผูนําทองถ่ินท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
7.3   พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร อปท.จังหวัดขอนแกน ทุกระดับอยางตอเนื่อง 
7.4   พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในดานบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ ของ อปท.      
        จังหวัดขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือบริหารงานและการบริการประชาชน 
7.6  เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน 
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4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
 วิสัยทัศนจังหวัดขอนแกน 

 
“ขอนแกนเมืองนาอยู          เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายการคา 

                                   การลงทุน การบริการ    และการคมนาคมขนสงในภูมิภาค  สูสากล” 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
(1) การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
(2) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
(3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
(4) การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

แนวทางการการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน     

มี   3  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี ้
1.1 การพัฒนาดานการเกษตร  เพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางดานการเกษตร

เศรษฐกิจของภูมิภาค 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรม  เพ่ือมุงสูการเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพพ้ืนท่ี 
1.3 การพัฒนาดานการคา  การทองเท่ียว  การบริการ และการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานสูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี ้

2.1   การสนับสนุน สงเสริมการศึกษาพ้ืนฐาน และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.2     สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
2.3     การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
2.4 การพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง 
2.6 การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้  

3.1 การอนุรักษ  ฟนฟูความอุดมสมบูรณ และการใชประโยชนทรัพยากรดิน 
3.2 การพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ํา  และจัดการ 

คุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 การอนุรักษ  ฟนฟูความสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
3.4 การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอม  เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองอยางเปนระบบ 
3.5 การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  เพ่ือรองรับความตองการการใชพลังงานอยาง 

ยั่งยืน 
3.6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคง  มี  9  
ประเด็นยุทธศาสตร   ดังนี้  

4.1 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
4.2 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
4.3 การปองกัน ลดผลกระทบ และชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
4.4 การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
4.5 การลดปญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดรอนของประชาชน 
4.6 การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
4.7 การปองกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและปาย 
4.8 การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบรอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
4.9 การบริหารจดัการดานความม่ันคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ    มี   6  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้  
5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
5.5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ 
5.6 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
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4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแวงใหญ  
4.5.1 วิสัยทัศนอําเภอแวงใหญ 

 
“แวงใหญเมืองนาอยู  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมวัฒนธรรมและ 

        อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ” 
 
4.5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแวงใหญ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเขมแข็ง  
ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสู 

 ความยั่งยืน 
 

4.5.3 กลยุทธของอําเภอแวงใหญ 
       ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเขมแข็ง  มีแนวทางการพัฒนา 7 
แนวทาง  ดังนี ้

1. สงเสริมการทําไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม 
2. เสริมสรางทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริมบทบาทผูนํา ชุมชนหรือปราชญทองถ่ินในการเปนผูนําและดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยึดหลักแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักเสาเข็มชีวิต 8 ตน มาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
5. จัดสรางและขยายศูนยเรียนรูดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุก

หมูบาน 
6. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนจะตองมีการบูรณาการพรอมท้ังใหการ

สนับสนุนเงินงบประมาณ บุคลากรใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและติดตาม
ประเมินผลใหเกิดความยัง่ยืน 

7. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาใหมีความรูคูจริยธรรม 
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       ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือความยั่งยืน  มีแนวทางการพัฒนา  6 
แนวทาง  ดังนี ้

1. สงเสริมการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2. จัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
3. สนับสนุนการผลิตตามความตองการของเกษตรกร ชุมชนและศักยภาพของพ้ืนท่ี  
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
5. เพ่ิมศักยภาพในการทํานา 
6. โครงการเสริมสรางเครือขายอาชีพการเกษตร 

       ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางการพัฒนา   3 แนวทาง
ดังนี ้

1. จัดศูนยวัฒนธรรม สายใยชุมชนประจําตําบล 
2. สงเสริมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชนและประชาชน 
3. สงเสริมคุณธรรมนําความรู นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

       ยุทธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความยั่งยืน 
มี  6  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

1. การแปรรูปสัตวน้ํา 
2. สงเสริมการทําปุยน้ําหมักชีวิภาพทดแทนการใชปุยเคมี 
3. สงเสริมการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุดวยการปลูกพืชปุยสด(ปอเทือง) 
4. รณรงคการไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกีย่ว 
5. ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรในไรนาเกษตรกร 
6. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  
 

4.6  นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลแวงใหญ 
        นายสุรพล   เวียงวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ  ไดตระหนักถึงความสําคัญใน

หนาท่ีและภารกิจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแวงใหญ ไมวาจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค    
สาธารณูปการ  ตลอดจนปญหาอ่ืนๆในเขตเทศบาล  จึงไดวางกรอบนโยบายและแผนเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ ในดานตาง  ๆ ใหสัมฤทธ์ิผล และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(efficiency)  และสอดคลองประสานกันอยางเปนรูปธรรม  
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การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (Local  Planning)  
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเปนลักษณะการวางแผนเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  เปนการวางแผนท่ีประยุกต  นําปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลมากําหนด   
เปนวัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น  ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  จึงเนนไปท่ีพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมาย  เปนการวางแผนเพ่ือจัดหาบริการท่ีจําเปนพ้ืนฐานแกประชาชนโดยสวนรวม   เปนการ
วางแผนโดยกําหนดจากประชาชนเพ่ือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  

วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ (Vision)  ของผูบริหารเทศบาล 
 

“สรางงาน   สรางอาชีพ  ลดรายจาย เพ่ิมรายได เคารพกฎหมาย  ประชาชนมีความปลอดภัยสุขภาพ
ดีถวนหนา  ประชามีความสุขอยางยั่งยืน  ผืนดินมีน้ํา  ถนนเลียบหวยเชื่อมสูนา  ไฟฟาสูไร”    
 
 
เปาหมายในการพัฒนา  (Goal)  
 1.  สรางความรัก  ความสามัคคีและมีคุณธรรม  
 2.  สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 3.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  ส่ิงแวดลอม  การกีฬา ปองกันยาเสพติดและสงเสริมการทองเท่ียว 
 4.  ปองกันชีวิตและทรัพยสิน  ปองกันบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะห 
          5.  พัฒนาระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหไดรับความสะดวกสบาย 

นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ 
นโยบายเรงดวน 
 1.  จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  ชุดนักเรียน  ชุดกีฬา ใหนักเรียนเด็กเล็ก-ระดับประถมศึกษาในเขต
เทศบาลทุกคน  เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครอง  
 2.  แกปญหาน้ําทวม  โดยจัดทําระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดทําผังเมืองรวม  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง  โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
 4.  พัฒนาแหลงน้ํา  ถนน ไฟฟา  เปนปจจัยในการผลิตในภาคการเกษตร พรอมจัดตลาดนัด
การเกษตรเปนแหลงจําหนายสินคา  
 5.  แกปญหาแกผูประกอบการภายในตลาดสดเทศบาล  สถานท่ีจําหนายท่ีจัดเก็บอุปกรณ หาแหลง
เงินทุน  
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 6.  ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายชนบท-กุดรูในเขตเทศบาล  เปนเมืองนาอยู 
 7.  ปฏิรูประบบการทํางานภายในเขตเทศบาล  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
 8.  สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาอุปกรณ ดับเพลิง
ประจําทุกหมูบานในเขตเทศบาล  
 9.  จัดตูรับเรื่องรองเรียนปญหา  และบริการสายตรงกับนายกเทศมนตรี  
 10.  จัดทํา สรางศาลปูคูกลาง  ซ่ึงเปนท่ีสักการะเปนหลักบาน หลักเมืองแทนหลังเดิม  
 11.  สรางเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  คนดอยโอกาส ใหท่ัวถึงทุกคน  
 12.  สงเสริมการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา  มีชมรมและท่ีเตนแอโรบิคทุกหมูบาน  จัดทําสวน
สุขภาพเพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย  
 13.  แกปญหาเยาวชน  โดยการศึกษาปญหา  ตนเหตุของปญหา  ทําความเขาใจหาสถานท่ีแสดงออก  
เลนกีฬา เลนดนตรี  กลุมอาชีพตาง ๆ  
 14.  มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริหารเหตุฉุกเฉินแกประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ  1 
ตําบล  1  หนวยกูชีพ ตลอด  24  ช่ัวโมง  
 15.  ติดตั้งไฟฟาบริเวณมุมอับ  ท่ีอันตราย  เพ่ือปองกันการม่ัวสุม  
 16.  อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน สงกรานต  บุญบ้ังไฟ  ฮีต 12 
คลอง 14  จัดงานประจําปของเทศบาลตําบลแวงใหญ  ปละ  1-2  ครั้ง  
 17.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานศาสนาและการศึกษา 

1.  นโยบายการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตเทศบาล
ใหไดรับความสะดวกสบาย  ตามลําดับดังนี้  

 1)  กอสรางซอมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอ่ืน ๆท่ีมีสภาพท่ีเปน
ปญหาอยูใหมีสภาพดี สมบูรณ สามารถใชการไดเปนอยางดี  

2)  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร  ใหเปนระบบทันสมัย  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 3)  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟา ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางใหท่ัวถึง 
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2.  นโยบายการพัฒนาดานสังคม 

 ความจําเปนในการพัฒนาทางสังคม  ซ่ึงประกอบดวย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน  ถือเปนงานท่ีสําคัญ เพราะจะเปนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อันเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงมีนโยบายท่ีเรงดําเนินการดังตอไปนี้   

ดานการศึกษา  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ  
2)  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเนนคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ของโรงเรียน เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
3)  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยจัดหองสมุด ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
4)  พัฒนาและปรับปรุงศูนยเด็กเล็กในชุมชน  ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน  
ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
1)  สงเสริมและสนับสนุนการซอมแซม บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
2)  จัดใหมีความรวมมือกับทางวัด  และสมาคมตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต เชน 
การเขาวัดฟงธรรม 

ดานการพัฒนาชุมชน 
1)  สงเสริมใหประชาชนในชุมชนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง  จัดทําโครงการตาง ๆ 

รวมกับเทศบาล  เชน โครงการหนาบานนามอง โครงการเมืองนาอยู ฯลฯ  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
ท้ังท่ีอยูอาศัยและสาธารณูปโภค มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ  

2)  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรทําหนาท่ี
เปนตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง  เพ่ือนําความตองการและปญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาล และ
เปนตัวแทนของเทศบาลในการนําขาวสารและบริการสูชุมชน โดยยึดหลัก “รวมคิด  รวมทํา  รวมพัฒนา
ชุมชน”   

3)  สรางความเข็มแข็งใหชุมชน โดยปองกันและปราบปรามปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ี
เขาสูชุมชนอยางจริงจังจนชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของยา  เสพติดเขามาในชุมชนดวยชุมชนเอง  
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3.  นโยบายการพัฒนาทางดานการเมืองการบริหาร 
 การดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ผลักดันใหการบริหารงานดานตาง ๆประสบความสําเร็จ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดผลดีตอสวนรวมและทองถ่ิน  จึงกําหนดนโยบายดําเนินงานดังนี ้  

 1)  สงเสรมิและสนับสนุนการบริหารงานในดานความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส รวดเร็ว และ
ถูกตอง           ตามกฎหมาย  

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงาน
ระหวาง          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 3)  สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรบัปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน             และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

 4)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 5)  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาเมือง คณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒสิาขาท่ี
เกี่ยวของ  นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน  ตัวแทนองคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของรวมกันวางแผนในการพัฒนา
เมืองและชุมชน  

 6)  ใหมีการบริหารงานงบประมาณเปนไปตามระเบียบแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือประโยชนและโอกาสของประชาชน  

4.  นโยบายการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงและเปนมาตรฐาน 

 2)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด 
และโรคระบาดตาง ๆ  
 3)  สงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
 4)  สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันและการพัฒนาดานกีฬาตาง ๆ  
 5)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 

5.  นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ  
 ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการพัฒนาในทุกระดับและควบคูกันไปกับการพัฒนา
ทางดานสังคมและการเมือง ซ่ึงมีนโยบายดังตอไปนี้  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)--(สวนที่ 4) 
 

 

 
 

 1)  สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชนตามความสนใจ  มีการพัฒนาระบบการ
ผลิต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม จัดหาตลาดกลางเปนท่ีจําหนายผลผลิต  และผูประกอบการรายใดมีขีดความสามารถ
สูง    

2)  สงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบการคาในเขตเทศบาล รวมมือกับหอการคางจังหวัด
ขอนแกน ศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจในเขตเทศบาล
อยางเปนระบบ  และสามารถสรางเครือขายกับภาคธุรกิจในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ และสามารถสราง
เครือขายกับภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ตอไป  
 3)  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลแวงใหญ ท้ังในสวนท่ีเทศบาล
ตําบลแวงใหญรับผิดชอบ หรือหนวยงานอ่ืนรับผิดชอบ  โดยรวมมือกันจัดใหมี  สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม จัด
ขอมูลแนะนําประชาสัมพันธ  แหลงทองเท่ียว  เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวไทยและ
ตางประเทศ   วิทยาลัยปูนา  สวนเกษตรบานบะแค  กลุมเกษตรของพอดําหริ  อักษรเสือ  พอสวาท  ทองสงา  
 4)  พัฒนามาตรฐานสินคาและจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 5)  สงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 
 6)  พัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน 
 7)  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนทองถ่ิน  
 8)  พัฒนาสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ  

6.  นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 ทรัพยากรธรรมชาตินับวามีความสําคัญและมีคุณคาควรรักษาไวมิใหเส่ือมโทรม และขณะเดียวกันก็
ตองรักษาส่ิงแวดลอมตาง ๆท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนดวย  จึงไดกําหนดนโยบายไว
ดังตอไปนี้  
 1)  ดําเนินการโครงการเทศบาลสีเขียว  โดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีวางอยางเหมาะสม 
ท้ังไมยืนตน หรือไมประดับ ท้ังในเขตเมืองและชุมชน ภายใตโครงการ “ปลูกตนไมคนละตน   สรางมงคล
ใหกับชีวิต”   
 2)  ปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการส่ิงแวดลอมรอบหนองแวง ซ่ึงถือเปนสัญลักษณประจําอําเภอ ให
สวยงาม  มีสวนหยอม ท่ีออกกําลังกาย และปลูกตนไมเพ่ิมขึ้น ใหเปนท่ีออกกําลังกาย แหลงทองเท่ียว เปนท่ี
พักผอนหยอนใจ  
 3) จัดเตรียมบอสําหรับรองรับน้ําเสียของเทศบาล เพ่ือใหน้ําเสียไดรับการบําบัดในระดับหนึ่งกอน  
กอนท่ีจะไหลไปสูบอบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล  และจัดใหมีระบบหมุนเวียนน้ําท่ีไดรับการบําบัดแลวมี
คุณภาพท่ีดี  สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน รดตนไมภายในเขตเทศบาล และใชในการเกษตร  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)--(สวนที่ 4) 
 

 

 
 

 4) พัฒนาและปรับปรุงงานดานรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยใหท่ัวถึง โดยการจัดหาถัง
ขยะใหเพียงพอ และรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตามท่ีกําหนดไวในโครงการตางๆ เพ่ือใหขยะเหลือ
ตกคางใหนอยท่ีสุดในแตละวันกอนนําขยะไปฝงกลบ  และจัดทําแผนระยะยาวในการแกปญหาเรื่องขยะ คือ 
หาพ้ืนท่ีเปนของเทศบาลเอง และสรางศูนยกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตอไป  
 5)  หาสถานจัดทํา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตําบลแวงใหญใหมีความสะอาด มี
ความพรอมรองรับการออกกําลังกายของประชาชนอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน สามารถรองรับการแขงขัน
กีฬาระดับตาง ๆได  
 6)   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สงเสริมและสนับสนุนเตรียมการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ  
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ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1)    ยุทธศาสตร    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 9 1,900,000 9 4,259,000 8 1,759,000 26 7,918,000       
1.2  แนวทางการพัฒนา  :   การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนา 13 815,000       14 760,000      13 730,000         40 2,305,000       
วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดี
1.3  แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ 12 1,140,000    19 1,430,000   19 920,000         50 3,490,000       
ดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล  การฟนฟู
สมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.4  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 4 275,000 4 275,000 6 2,975,000 14 3,525,000       
1.5  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว -               1 20,000        1 20,000           2 40,000            
และกลุมองคกรชุมชนใหแข็งแรง  

รวมยุทธศาสตรท่ี  1 38 4,130,000    47 6,744,000   47 6,404,000      132 17,278,000     

สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป     (พ.ศ.  2554    ถึง    2556)
เทศบาลตําบลแวงใหญ

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

2.  ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน
 2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพ 1 35,000         2 220,000      2 220,000         5 475,000          
ชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน
 2.2  แนวทางการพัฒนา  :   การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและ 7 4,323,000    7 4,323,000   7 4,323,000      21 12,969,000     
ผูดอยโอกาส
 2.3  แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนิน -               1 30,000        1 30,000           2 60,000            
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.4  แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  4 4,220,000    -              3 1,290,000      7 5,510,000       
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร 

รวมยุทธศาสตรท่ี  2 12           8,578,000    10           4,573,000   13            5,863,000      35 19,014,000     
3.  ยุทธศาสตร :  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม 16 16,574,000  29 29,549,090 37 26,953,700    82 73,076,790     
ขนสงและระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
3.2  แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 345,000 3 225,000 4 345,000 11 915,000          
3.3  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความ 2 55,000 3 65,000 3 65,000 8 185,000          
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4  แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ 6 144,000       5 155,000      3 75,000           14 374,000          
แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

รวมยุทธศาสตรท่ี  3 28 17,118,000  40 29,994,090 47 27,438,700    115 74,550,790     
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

4.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและ
การลงทุน 
4.1   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 1 40,000 2 100,000 2 100,000 5 240,000          
ชุมชนอยางครบถวน  ต้ังแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑและ
การตลาด
 4.2   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญา 2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000          
ทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน

 

รวมยุทธศาสตรท่ี  4 3 150,000       4 210,000      4 210,000         11 570,000          
5.  ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  3 150,000 3 100,000 3 100,000 9 350,000          
สิ่งปฏิกูลและนําเสีย
5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนนํ้าลําธาร 4 835,000 2 60,000 9 2,620,000 15 3,515,000       
ใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 2 50,000 1 30,000

รวมยุทธศาสตรท่ี  5 9 1,035,000    6 190,000      12 2,720,000      27 3,945,000       
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป  2554  ป  2555  ป  2556  รวม  3  ป

6.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยว 2 35,000 2 40,000 2 40,000 6 115,000          
ใหยั่งยืน
 

รวมยุทธศาสตรท่ี  6 2 35,000         2 40,000        2 40,000           6 115,000          

7.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นให 5 100,000 5 345,000 6 140,000 16 585,000          
โปรงใส สุจริต ตรวจสอบได
7.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 7 7,456,000 8 7,476,000 8 7,476,000 23 22,408,000     
7.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหาร 8 1,773,000 5 2,025,000 14 4,365,000 27 8,163,000       
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ
7.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 1 2,400 1 2,400 1 2,400 3 7,200              
เพื่อการบริการงานและบริการประชาชน
7.5 แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ 2 45,000 2 45,000 2 45,000 6 135,000          
พัฒนาทองถิ่น

รวมยุทธศาสตรท่ี  7 23 9,376,400    21 9,893,400   31 12,028,400    75 31,298,200     
รวมทั้งสิ้น           115 40,422,400          130 51,644,490            156 54,704,100           401 146,770,990

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ---บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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1.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานศึกษา 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสนับสนุนงานวันเด็ก 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เชน กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 1. เด็ก  มีการเรียนรูและ สํานักปลัด

แหงชาติและจัดงานประกวด กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตอบปญหาชิงรางวัล  เลนเกมสลับสมอง พัฒนาการสมองดีขึ้น
หนูนอยสุขภาพดี 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนใหมี 2. เด็กเล็กกอนวัยเรียนมี

พัฒนาการที่ดีสมวัย พัฒนาการที่ดีสมวัย
2 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา 1.เพ่ือรับเล้ียงดูเด็กกอนเกณฑให ขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  23  เมตร 2,500,000 1.มีสถานที่รับเล้ียงเด็กกอน สํานักปลัด

เด็กเล็ก กับบิดา-มารดาที่ไมมีผูดูแล ขนาด 81-100  คน  ตามแบบมาตรฐาน เกณฑที่เพียงพอ
2.เพ่ือใหเด็กวัยกอนเกณฑไดรับ สถ.ศพด. 3 2.เด็กไดรับการเอาใจใสดูแล
การดูแลเอาใจใสที่ดี เปนอยางดี

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)    ตามบัญชี 705,000 705,000 705,000 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด
สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ จํานวนนักเรียน                    รางกายแข็งแรง

4 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็ก/นักเรียนมี จัดซ้ืออาหารกลางวัน   ตามบัญชีจํานวน 881,000 881,000 881,000 เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด
สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ นักเรียน รางกายแข็งแรง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรียนที่ยากจนและ จัดซ้ือชุดนักเรียนแกเด็กกอนวัยเรียนที่ 25,000 25,000 25,000 เด็กวัยกอนเรียนที่ยากจนและ สํานักปลัด
สําหรับผูดอยโอกาส ดอยโอกาส    ไดรับการบริการภาครัฐ ยากจนและดอยโอกาส สําหรับศูนยพัฒนา ดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ

อยางทั่วถึง เด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัดสระเกษ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป     (พ.ศ. 2554-2556)

ท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียน เพ่ือใหมีส่ือการเรียนการสอนที่ จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอนสําหรับ 30,000 30,000 30,000 1. เด็กกอนวัยเรียนไดใชส่ือ สํานักปลัด

การสอน เพียงพอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัด การเรียนการสอนที่เพียงพอ
สระเกษ จํานวน 10,000.- บาท  และ 2. นักเรียน  นักศึกษาประชาชน
สําหรับศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบล ในทองถ่ินมีแหลงเรียนรู
แวงใหญ  จํานวน  20,000.- บาท อยางทั่วถึง

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุน เพ่ือสงเสริมพัฒนาใหเด็กเยาวชน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็ก 33,000 33,000 33,000 นักเรียน/นักศึกษา  ผูดอย สํานักปลัด
การศึกษา  นักศึกษาและผูดอย ผูดอยโอกาสและประชาชนในทอง นักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส โอกาสและประชาชน
โอกาส ถ่ินไดรับการศึกษา ในทองถ่ิน ไดรับการสงเสริมพัฒนาการ

ศึกษาอบรมอยางทั่วถึง
8 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 1. เพ่ือพัฒนาผูดูแลเด็กใหมี จัดสงผูดูแลเด็กเขารับการฝกอบรม 15,000 15,000 15,000 ผูดูแลเด็กมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัด

(ผูดูแลเด็ก) ประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีหนวยงานอื่นจัดใหครบทุกคน และมีประสิทธิภาพในการ
2. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทํางานเพ่ิมขึ้น
ในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก

9 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา 1. เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาใชเวลา ดําเนินการจางนักเรียน   นักศึกษา 30,000 30,000 30,000 1. นักเรียน/นักศึกษาใชเวลา สํานักปลัด
ชวงปดภาคฤดูรอน วางใหเกิดประโยชนและมีรายได เขารวมกิจกรรมโครงการ  วางใหเกิดประโยชนและมี

เสริมชวงปดภาคเรียน รายไดเสริม
2.  เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาไดเรียน 2. นักเรียน/นักศึกษาไดฝก
รูการปฏิบัติงานในสํานักงาน

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
9 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรู 1.  เพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนใหมี ปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน โดยติดตั้ง 141,000 1.  มีศูนยเรียนรูชุมชนบริการ สํานักปลัด

ชุมชน คุณภาพในการใหบริการประชาชน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ชนิด ประชาชนที่มีคุณภาพ
2.  เพ่ือเพ่ิมจํานวนเด็ก เยาวชนและ แขวน  ขนาด  40,000  บีทียู  จํานวน  2 2.  มีเด็ก เยาวชนและประชาชน
ประชาชนทั่วไปที่มาใชบริการศูนย เครื่อง  และติดตั้งเคานเตอรยาวติดผนัง ทั่วไปมาใชบริการสืบคนขอมูล
เรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ สําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร  ขนาด เพ่ิมมากขึ้น

ไมนอยกวา  4.00  เมตร  
 

1.2 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริม  สืบสานและอนุรักษศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดงานฉลองศาลปู เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานฉลองศาลปูหลวงกลางและงาน 400,000 400,000 400,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หลวงกลางและงานวันลอยกระทง ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีลอยกระทง อันดีงามคงอยูสืบไป
2 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป วันขึ้นปใหม อันดีงามคงอยูสืบไป
3 โครงการจัดงานประเพณีวัน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานประเพณีสงกรานต 60,000 60,000 60,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

สงกรานต ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป รดน้ํา ดําหัวผูสูงอายุ อันดีงามคงอยูสืบไป
4 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา และถวาย 40,000 40,000 40,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

 ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป เทียนพรรษาตามวัดตาง ๆ อันดีงามคงอยูสืบไป
5 โครงการจัดงานทอดกฐิน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ ถวายผากฐินตามวัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล 25,000 25,000 25,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  อันดีงามคงอยูสืบไป

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการสนับสนุนจัดงานบุญบั้งไฟ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณี 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

และงานบุญมหาวิทยาลัยปูนา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป บุญบั้งไฟและงานบุญมหาวิทยาลัยปูนา อันดีงามคงอยูสืบไป
7 โครงการจัดงานฉลองศาลเจาพอ เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ จัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถและ 75,000 45,000 45,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

หนองโบสถและศาลเจาพอปูตา ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ศาลเจาพอปูตา อันดีงามคงอยูสืบไป
8 โครงการสงเสริมสนับสนุนงาน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด

กาชาดประเพณีผูกเส่ียวเทศกาลไหม ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ประเพณีผูกเส่ียว เทศกาลไหม อันดีงามคงอยูสืบไป
9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติองคพระบาท จัดซุมเฉลิมพระเกียติเนื่องในวันเฉลิม 30,000 30,000 30,000 1.ปวงชนชาวไทยไดแสดง สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ พระชนมพรรษา   วันแมแหงชาติ ความจงรักภักดีแดพระบาท
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ วันปยมหาราช   วันจักรี และสนับสนุน สมเด็จพระเจาหยูหัว และ
การจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ และจัดงาน 2.สงเสริมเผยแพรคุณงามความดี ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญในการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันสําคัญของทางราชการ ของพอและแม จัดงานวันรัฐพิธี 2.ประชาชนในเขตเทศบาล

3.เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี ไดแสดงความรักตอพอแม
ของบรรพบุรุษไทย  3.ระลึกถึงคุณงามความดี

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาค 1.เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด ดําเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณร 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชนมีความรูดาน สํานักปลัด
ฤดูรอนและบวชศิลจาลิณี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภาคฤดูรอน  และบวชศิลจาลิณี พระพุทธศาสนา และมีจิตสํานึก  

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดศึกษา อยางนอย  50  รูป ที่ดี
วิชาการดานพระพุทธศาสนาอยางเขาใจ

11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1.  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดรวม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาทําบุญ 10,000 10,000 1. พุทธศาสนิกชนไดรวม สํานักปลัด
บําเพ็ญบุญกุศลรวมกันในวันสําคัญ ตักบาตร   เวียนเทียน ทําบุญบําเพ็ญกุศลรวมกัน
2. เพ่ือเปนการสืบทอดวัฒนธรรม 2.วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
ประเพณีใหคงอยูสืบไป อันดีงามคงอยูสืบไป

งบประมาณและท่ีมาโครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
12 โครงการทองถ่ินไทย ใสใจ เพ่ือใหผูบริหาร , ขาราชการ ผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 25,000 25,000 25,000 ผูบริหาร ขาราชการและ สํานักปลัด

วิถีพุทธ พนักงานของเทศบาลไดรวมกิจกรรม สมาชิกสภาเทศบาล     รวมทําบุญตักบาตร พนักงานไดรวมกันปฏิบัติ
ทําบุญตักบาตและบําเพ็ญกุศลในวัน บําเพ็ญกุศล   ในวันธรรมสวนะ    ตามวัด ธรรมบําเพ็ญกุศล
ธรรมสวนะ ตาง ๆ ในเขตเทศบาล

13 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 1.เพ่ือจัดตั้งแหลงเรียนรูและถายทอด สนับสนุนงบประมาณใหศูนยวัฒนธรรม 15,000 15,000 1.ทองถ่ินมีแหลงเรียนรู สํานักปลัด
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกชุมชน สังคม ไทย สายใยชุมชน ตําบลแวงใหญ ภูมิปญญาทองถ่ิน

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทุกสวน 2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ในการขับเคล่ือนโครงการวัฒนธรรม ขับเคล่ือนวัฒนธรรมไทย
ไทยสายใยชุมชน สายใยชุมชน

14 โครงการสนับสนุนการ 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดใหประชาชนในเขตเทศบาล เขา 30,000 30,000 1. พุทธศาสนาไดรับการ สํานักปลัด
ปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ปฏิบัติธรรม และอยูปริวาสกรรม ทํานุบํารุงใหคงอยูสืบไป

2. เพ่ือทํานุบํารุง สงเสริมพุทธศาสนา 2. ประชาชนไดเขารับการ
ปฏิบัติธรรม

15 โครงการสนับสนุน การจัดงาน เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีสําคัญ สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 50,000 วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัด
บุญกุมขาวใหญ  ไหวพระธาตุ ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ อันดีงามคงอยูสืบไป
เจดีย ของดีแวงใหญ

ท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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1.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกาย
                                           และจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 1. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง พนสารเคมีกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย จัดหาน้ํายา 70,000 70,000 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก กอง

 ที่เปนพาหะนําโรค สารเคมีที่เก่ียวของ ในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุข
2.เพ่ือลดจํานวนผูปวยไขเลือดออก หมดไป

2 โครงการคัดกรองและดูแลรักษา เพ่ือคนหาและรักษาผูปวยเบาหวาน ดําเนินกิจกรรมคัดกรองดูแลรักษา 30,000 30,000 30,000 ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ กอง
ปญหาเบาหวานเขาจอประสาทตา และผูสูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน ปญหาเบาหวานเขาจอประสาทตาใน ที่มีปญหาเขาจอประสาทตา สาธารณสุข
ในผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ เขาจอประสาทตาใหมีสุขภาพ ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุตําบลแวงใหญ ไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมกับ รพ.
ตําบลแวงใหญ ที่ดีขึ้น พรอมจาย คาตอบแทนแพทย พยาบาล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แวงใหญ

จัดหาเวชภัณฑที่เก่ียวของ
3 โคงการคืนสายตาผูสูงอายุและ เพ่ือลดปญหาทางสายตาผูสูงอายุและ ดําเนินกิจกรรมคัดกรองและชวยเหลือ 50,000 50,000 50,000 ลดปญหาทางสายตาผูสูงอายุ กอง

นักเรียนดอยโอกาสในเขต นักเรียนที่ดอยโอกาสและปองกัน ผูสูงอายุ  เด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสที่มี และนักเรียนผูดอยโอกาส สาธารณสุข
โรคจากทางสายตา ปญหาทางสายตา  พรอมคาใชจายอื่นที่

เปนประโยชนตองดําเนินโครงการ
4 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีนแกสุนัขและแมวพรอมจัดหา 30,000 30,000 30,000 ลดจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรค กอง

ในเขตเทศบาล เวชภัณฑที่เก่ียวของ พิษสุนัขบาของประชาชนใน สาธารณสุข
 เขตเทศบาล

5 โครงการปองกันโรค เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราการตาย ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 10,000 10,000 อัตราการเกิดโรคเลปโตสไป กอง
เลปโตสไปโรซีส จากโรคอุจจาระรวง เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ โรซีสในเขตเทศบาลลดลงและ สาธารณสุข

วัสดุอุปกรณ  เวชภัณฑที่เก่ียวของ หมดไป

โครงการ งบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



78

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการปองกันโรคอุจจาระ เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราการตาย ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 10,000 10,000 อัตราการปวยโรคอุจจาระรวง กอง

รวง จากโรคอุจจาระรวง เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ ลดลง สาธารณสุข
อุปกรณ ตลอดจนเวชภัณฑที่เก่ียวของ และ รพ.

แวงใหญ
7 โครงการควบคุมโรคไขหวัดนก เพ่ือเฝาระวังโรคไขหวัดนกและ ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังควบคุมกรณี 20,000 20,000 ไมมีการระบาดของโรคไข กอง

และไขหวัดใหญ  2009 ไขหวัดใหญ 2009 เกิดการระบาดของโรคและจัดหาวัสดุ หวัดนกและ โรคไขหวัดใหญ สาธารณสุข
 อุปกรณ เวชภัณฑที่เก่ียวของ เชน 2009

ไขหวัดนก  ไขหวัดใหญ  2009
8 โครงการรณรงคตอตานและ เพ่ือชวยเหลือและปองกันการแพร อุดหนุนงบประมาณแกศูนยชวยเหลือ 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความรู ความเขาใจ กอง

สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับ ระบาดของโรคเอดสในทองถ่ิน ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ ในการปองกันรักษาและการ สาธารณสุข
โรคเอดส เพ่ือดําเนินการกิจกรรมเก่ียวกับโครงการ แพรระบาดของโรคเอดส

9 โครงการปรับปรุงตลาดสด 1. เพ่ือใหตลาดสดเทศบาลตําบล - ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้อง   ติดตั้งตาขายกันนก 500,000 50,000 50,000 ตลาดสดเทศบาลเปนตลาดสด กอง
เทศบาลใหเปนตลาดสดนาซ้ือ แวงใหญเปนตลาดสดนาซ้ือและมี ซอมแซมหลังคา  ปรับปรุงระบบไฟฟา ที่ไดรับการรับรองเปนตลาดสด สาธารณสุข

มาตรฐาน ระบบประปา  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา มาตรฐานระดับ 5 ดาว
2. เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
และความสะดวกในการจับจาย  

10 โครงการตรวจสุขภาพปากและ เพ่ือใหเด็กกอนเกณฑและเด็กวัยเรียน 1. ตรวจสุขภาพปากและฟนเด็กกอน 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภาพปากและฟน กอง
ฟนเด็ก มีสุขภาพปากและฟนแข็งแรง เกณฑและเด็กวัยเรียน แข็งแรง สาธารณสุข

2. จัดหา คาวัสดุอุปกรณ    เวชภัณฑที่ และ รพ.
เก่ียวของ แวงใหญ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
11 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1.เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริมให 1. จัดกิจกรรมประกวดเตนแอโรบิค 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

เพ่ือสุขภาพ ประชาชนรักการออกกําลังกาย ประชาชนทั่วไป/เด็กนักเรียน แข็งแรง สาธารณสุข
2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย และ รพ.
รางกายแข็งแรง ประเภทอื่นอยางตอเนื่อง แวงใหญ

12 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริม 20,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและ กอง
แข็งแรง สุขภาพผูสูงอายุทั้งดานรางกายและ ใจที่ดี สาธารณสุข

จิตใจ
13 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของ 200,000 150,000 150,000 การทํางานของ อสม. มี กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข ทํางานของสมาชิก อสม. อาสาสมัครสาธารณสุข ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
และ รพ.
แวงใหญ

14 โครงการรณรงครักษาความ 1.เพ่ือใหทองถ่ินมีความสะอาด 1.จัดกิจกรรมรณรงครวมกับ 30,000 20,000 เขตเทศบาลมีความสะอาดและ กอง
สะอาดในเขตเทศบาล และเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนในเขตเทศบาล เปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

2.เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก 2.จัดทําปายรณรงครักษาความ  
 ในเรื่องของการรักษาความสะอาด สะอาดในทองถ่ิน  

15 โครงการลางตลาดสดเทศบาล 1.เพ่ือใหบริเวณตลาดสดสะอาด 1. ลางตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ 20,000 20,000 20,000 มีตลาดสดที่สะอาด     ถูก กอง
 ปราศจากเช้ือโรค อยางนอย เดือนละ   2    ครั้ง สุขลักษณะ  ปราศจากโรค สาธารณสุข

2.เพ่ือใหบริเวณตลาดสดเทศบาล 2. จัดหาคาวัสดุอุปกรณ เคมีภัณฑที่ ติดตอ ไมแพรเช้ือสูชุมชน
ไมสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม เก่ียวของ

16 โครงการอบรมกลุมเส่ียงและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ อบรมกลุมเส่ียง และออกหนวยบริการ 40,000 40,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง
ตรวจสุขภาพเชิงรุก การใหบริการสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมาโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
17 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานของ  อสม.ใน 70,000 70,000 70,000 การบริการสาธารณสุขมี กอง

มูลฐาน 2. เพ่ือจัดบริการสุขภาพเบื้องตน ชุมชน/หมูบาน  ในเขตเทศบาล เพ่ือให ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก และ รพ.

การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข แวงใหญ
การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ
และการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องตน

18 โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ - สนับสนุนและสมทบทุนกองทุน 90,000 90,000 90,000 ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ จัดบริการสาธารณสุขในเรื่องการ หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือ ตําบลแวงใหญ    ไดรับ สาธารณสุข
เทศบาลตําบลแวงใหญ สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค พ้ืนที่เทศบาลตําบลแวงใหญ บริการดานสุขภาพที่

การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษา ครอบคลุมทุกกลุมอายุ
พยาบาลระดับปฐมภูมิ

19 โครงการจัดระบบบริการ เพ่ือดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินตาม ดําเนินการจัดหารถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน 600,000 100,000 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแล กอง
การแพทยกอนถึงโรงพยาบาล ประกาศสํานักงานหลักประกัน และจัดหาวัสดุ อุปกรณกูชีพตามประกาศ และชวยเหลือไดทันที สาธารณสุข
ของหนวยกูชีพเทศบาลตําบลแวงใหญ สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ สป.สช.กําหนด   และ

จายคานอกเวลาราชการของพนักงาน
กูชีพตามระเบียบของทางราชการกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



81

1.4   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 1.เพ่ือสนับสนุนอุปกรณกีฬาให จัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหแกชุมชน 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สํานักปลัด

ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล แกประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

2 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  เยาวชน จัดแขงขันกีฬาชุมชนในเขต 150,000 150,000 150,000 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ตานยาเสพติด ประชาชนทั่วไป  รักการออกกําลังกาย เทศบาล   จํานวน  1  ครั้ง ทั่วไปมีสุขภาพรางกาย

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง แข็งแรง
2.เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมความสามัคคีระหวาง จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 25,000 25,000 25,000 เกิดความสามัคคีระหวาง สํานักปลัด
สัมพันธ บุคลากรขององคกรปกครองสวน หรือสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน บุคลากรของอปท.ในเขต

ทองถ่ินในเขตอําเภอแวงใหญ อําเภอแวงใหญ
4 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน จัดกิจกรรมสงเสริมเนื่องในวันเยาวชน 50,000 50,000 50,000 เยาวชน มีความรู ความ สํานักปลัด

เยาวชนแหงชาติ กําลังหลักในการพัฒนาประเทศ แหงชาติ ไดแก  กิจกรรมแขงขันกีฬา สามารถและเปนกําลัง
ในอนาคต กิจกรรมการเขาคายเยาวชน  คายพุทธธรรม หลักในการพัฒนาทองถ่ิน

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

กลางเทศบาล บริเวณหนอง ออกกําลังกาย และติดตั้งโคมไฟ ((สปอรตไลน) รอบ 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน
กระรอก  หมูที่  7 2.เพ่ือใหมีสถานที่ออกกําลังกาย สนาม  รายละเอียดตามแบบแปลน 3.มีสถานที่ออกกําลังกาย
(โครงการลําดับที่ 4 ม.7) ที่เพียงพอ เทศบาลกําหนด เพียงพอ

โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
6 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก 1.เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับเลนกีฬา กอสรางลาน คสล.ขนาดกวาง 100,000 1.มีสถานที่สําหรับเลนกีฬา กองชาง

ประสงคตานยาเสพติด  หมูที่ 5 2.เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายให 16 ม. ยาว 26 ม.ตามแบบ 2.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
กับประชาชนในทองถ่ิน แปลนเทศบาลกําหนด แข็งแรง

3.แกไขปญหายาเสพติด

1.5   แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสานใยรักสานสัมพันธ 1. เพ่ือเสริมสรางความรัก ความเขาใจ จัดกิจกรรมใหความรูดานการสรางความ 20,000 20,000 1.สถาบันครอบครัว/กลุมองคกร สํานักปลัด

ครอบครัวอบอุนและเย่ียมบาน ความอบอุนและเขมแข็งซ่ึงเปน เขมแข็งแกสถาบันครอบครัว การใชเวลา ชุมชนมีความสัมพันธอันดี
ผูสูงอายุและผูพิการ รากฐานใหชุมชนและสังคม รวมของครอบครัว    และทํากิจกรรม 2. ผูสูงอายุและผูพิการ มีขวัญ

มีความเขมแข็ง สันทนาการ  สานสัมพันธของสมาชิก กําลังใจ และสุขภาพจิตดีขึ้น
2. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ในครอบครัว   กิจกรรมกลุมสัมพันธ
สามัคคีในครอบครัว กิจกรรมเย่ียมบานผูสูงอายุ
3. เพ่ือดูแลผูที่มีปญหาดานสุขภาพ
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ 

4,130,000 6,744,000 6,404,000  

ท่ี โครงการ

รวมยุทธศาสตรท่ี  1

วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการชวยเหลือประชาชนดาน 1.เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกราษฎร   เชน  70,000 70,000 1. ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

การสงเสริมอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล การสงเสริมการใชสมุนไพรธรรมชาติ นอกฤดูทํานา
2.เพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายได ทดแทนสารเคมี  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น
แกประชาชน ดํารงชีวิตและสรางรายได  และหลักสูตร  

อื่น ๆ  ตามความตองการของประชาชน
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือใหกลุมอาชีพ กองทุน อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดตั้งกลุม 150,000 150,000 กลุมอาชีพ กองทุน องคกร สํานักปลัด

ของกลุมอาชีพ  กองทุน องคกรตางในเขตเทศบาลไดรับ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม ตาง ๆ ในทองถ่ิน มีความ
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ความรู ความเขาใจในการดําเนิน ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจาก เขมแข็ง

งานของกลุมอาชีพอื่นแลวนํามา ทองถ่ิน และศึกษาดูงาน 2.รายไดของกลุมเพ่ิมมากขึ้น
ปรับใชกับกลุมของตน 3.เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 1. เพ่ือวางแผนชุมชน  กําหนดวิสัยทัศน - อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผน 35,000 1. ผูนําชุมชนมีความรูในการ สํานักปลัด
ชุมชน  แนวทางการพัฒนาชุมชน ชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน  การ จัดทําแผนชุมชน แนวทางการ รวมกับ สนง.
2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพผูนําชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพผูนําชุมชน  ใหแกผูนํา พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน

ชุมชน  เปาหมายหมูบานละ  10  คน 2.  ผูนําชุมชนมีบุคลิกภาพที่ดี อ.แวงใหญ
นาเช่ือถือ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการ วัตถุประสงคท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ
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 2.2   แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการชวยเหลือประชาชน เพ่ือสงเสริมการทํามาหากินของ ชวยเหลือประชาชนดานการเกษตร เชน 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ดานการเกษตร ราษฎร การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจายราษฎร 2. ลดปญหาการพอพยพ
ไดแก  พันธุขาวพันธุดี  พันธุพืช  ปุย  แรงงาน
เครื่องมือการเกษตร และจัดซ้ือครุภัณฑ 
ไดแก เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกลการ
เกษตร

2 โครงการชวยเหลือประชาชน 1.เพ่ือแกไขปญหาความยากจน ใหการชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย 100,000 100,000 100,000 ราษฎรที่ยากจนและยากไร สํานักปลัด
ดานที่อยูอาศัย 2.เพ่ือใหประชาชนที่ยากจนตาม ที่มีฐานะยากจนดานที่อยูอาศัย ไดแก มีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงถาวร

บัญชีลงทะเบียนคนยากจน วัสดุอุปกรณในการซอมแซมที่อยูอาศัย
มีที่อยูอาศัย  

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนเบี้ย 1.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนมีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 62 คน 372,000 372,000 372,000 ผูพิการมีรายไดเพ่ิมขึ้นและ สํานักปลัด
เบี้ยยังชีพผูพิการ เพียงพอในการดํารงชีพ หรือตามบัญชีรายช่ือผูพิการของเทศบาล ไดรับการชวยเหลือจาก (งบรัฐบาล

2.เพ่ือใหผูพิการแตยากจนไดรับ ตําบลแวงใหญ  และตามนโยบายรัฐบาล ภาครัฐอยางเทาเที่ยมกัน และ
ความชวยเหลือจากหนวยงาน  งบเทศบาล)
ราชการอยางเทาเทียมกัน

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนเบี้ย 1.เพ่ือใหผูปวยเอดส มีรายได สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 7 42,000 42,000 42,000 ผูปวยเอดสมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพียงพอในการดํารงชีพ คน หรือตามบัญชีรายช่ือผูปวยเอดสของ และไดรับการชวยเหลือจาก

2.เพ่ือใหผูปวยเอดสไดรับ เทศบาลตําบลแวงใหญ ภาครัฐอยางเทาเที่ยมกัน
ความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการอยางเทาเทียมกัน

วัตถุประสงคท่ี โครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการสงเสริมสนับสนุน 1.เพ่ือใหคนชราขาดผูดูแลและมี สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน  609 3,654,000 3,654,000 3,654,000 1.คนชรามีรายไดเพียงพอ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ฐานะยากจนมีรายไดในการดํารงชีพ คน หรือตามบัญชีรายช่ือผูสูงอายุของ ตอการดํารงชีพในระดับหนึ่ง (งบรัฐบาล
ในระดับหนึ่ง เทศบาลตําบลแวงใหญ และตามนโยบาย 2.ปญหาความยากจนลดลง และ
2. เพ่ือใหคนชราขาดผูดูแล และ รัฐบาล งบเทศบาล)
มีฐานะยากจนไดรับการชวยเหลือ
จากหนวยราชการอยางเทาเทียมกัน

6 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส 1. เพ่ือใหคนยากจนและผูดอย สงเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการแก 30,000 30,000 30,000 1.ผูดอยโอกาสและคนยากจน สํานักปลัด
และครัวเรือนที่ตกเกณฑจปฐ. โอกาสไดรับการชวยเหลืออยาง ผูดอยโอกาสและครัวเรือนที่ตกเกณฑ ไดรับการชวยเหลืออยาง

ทั่วถึงและเทาเทียมกัน จปฐ. ทั่วถึงและมีรายไดเพ่ิมขึ้น
2. คนยากจนและผูดอยโอกาสมี 2.ปญหาความยากจนลดลง
รายไดในการดํารงชีพในระดับหนึ่ง

7 โครงการฝกอบรม และ จัดเก็บ 1. เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ฝกอบรมใหความรูแกผูจัดเก็บขอมูล 25,000 25,000 25,000 1. การจัดเก็บขอมูล จปฐ.ของ สํานักปลัด
ขอมูล จปฐ. มีความถูกตองตรงกับขอเท็จจริง จปฐ. และดําเนินการจัดเก็บขอมูล เทศบาลถูกตองตรงกับความ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนจริง
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เกษตรกร ขึ้น

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2.3   แนวทางการพัฒนา  : การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ 30,000 30,000 1.ประชาชน/ครัวเรือนที่ยากจน สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ความตระหนักและมีความรูเก่ียวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     สงเสริมและ ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการใชปรัชญาเศรษฐกิจ สนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินใช ในการดําเนินชีวิต
พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารง 2. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

ชีวิตและดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล

2.4  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน  หมูที่  2 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายตามแบบแปลน 100,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค เทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  65   ของ
 ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ

2 ขุดลอกลําหวยฝายตนหม่ี  หมูที่  5 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกกวาง 15-40 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 1,970,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค ลึกเฉล่ีย 1.45 เมตร  ปริมาตรดินขุด มีจํานวนรอยละ  65   ของ

ไมนอยกวา 37,700 ลบ.ม.  รายละเอียด ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เทศบาล  

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
3 โครงการขุดลอกฝายหลวง หมูที่  1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายหลวงดานทิศเหนือ ยาว 1,400,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 108 เมตร  ดานทิศใตยาว  130  เมตร มีจํานวนรอยละ  65   ของ
ดานทิศตะวันออกยาว 122 เมตร ดาน ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ
ทิศตะวันตกยาว 135 เมตร  ลึกเฉล่ีย
2  เมตร  พรอมปรับปรุงฝายน้ําลน
ขยายความกวางเดิมเปน   5 เมตร
และขยายความยาวเดิมเปน  35 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

4 โครงการขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกลําหวยสภาพเดิม ขนาดกวางเฉล่ีย 750,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(ชวงหลังฝายราษฎรสามัคคี สะพาน เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 45  เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร มีจํานวนรอยละ  65   ของ
หัวฝาย) หมูที่  4 ตองการขุดเพ่ิม ขนาดกวางเฉล่ีย  45 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ยาว 300 เมตร   ลึก 1.50 เมตร  ตาม เทศบาล  
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

5 ขุดลอกฝายนอย  หมูที่  1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา ขุดลอกฝายตามแบบแปลน 250,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากแผนชุมชน) เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค เทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  20   ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขตฯ
6 กอสรางฝายเก็บกักน้ําฝายนอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา กอสรางฝายเก็บกักน้ํา ตามแบบ 200,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

หมูที่  1 เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค แปลนเทศบาลกําหนด มีจํานวนรอยละ  20   ของ
(จากแผนชุมชน) ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
7 โครงการกอสรางคันก้ันน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ํา คันก้ันน้ํา กวาง 3.50  เมตร ยาว 30.00 เมตร 840,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง

ลําหวยตะก่ัว 2 จุด  หมูที่  5 เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค สูงจากกนลําหวย 2.00  เมตร  หรือพ้ืนที่ มีจํานวนรอยละ  65   ของ (ประสาน
(จากแผนชุมชน)  - โครงการประสาน คอนกรีตไมนอยกวา  105  ตารางเมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาล แผน อบจ.)
แผน อบจ.ขอนแกน

8,578,000 4,573,000 5,863,000  

วัตถุประสงค

รวมยุทธศาสตรท่ี  2

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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3.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
3.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปรับปรุงลงหินคลุกพรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ลงหินคลุก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 301,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ปรับเกล่ียและบดอัดเรียบพรอมวาง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ระยะทางรวม 1,175  เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทอลอดซอยหลังรานป.เจริญยนต - อยางสะดวกรวดเร็ว เฉล่ีย  0.10 เมตร พรอมบดอัดเรียบ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ถนนประชารวมใจ  หมูที่  3 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) กําหนด

2 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ไดมีน้ํา เปล่ียนหอถังน้ําประปาใหมแบบ 350,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
ประปาหมูบาน โดยติดตั้งหอถังใหม ประปาที่สะอาดในการอุปโภค ลูกบอล ขนาดความจุไมนอยกวา อยางนอยรอยละ 14  ของ
หมูที่  7 บริโภค 15 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตาม ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น)

3 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี วางทอระบายน้ํา ขนาด ? 0.40 x 1,670,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนชูเจริญ หมูที่ 2 เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร 1.00 ระยะทางรวมสองขาง  900 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ปญหาน้ําทวม 90 บอ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

4 โครงการปรับปรุงทอเมนตประปา เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ไดมีน้ํา ปรับปรุงทอจายน้ํา ระบบประปา 1,557,000  ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
หมูบานทั้งหมด หมูที่  5 ประปาที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค หมูบาน ทอพีวีซี ขนาด  ? 3 นิ้ว อยางนอยรอยละ 10  ของ
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ระยะทางรวมรอบหมูบาน 4,580 ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
 เมตร ระยะทาง 158 เมตร  พรอม เทศบาล

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงคท่ี งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการขยายไหลทางลาดยางถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ขยายไหลทาง  คสล.ขางละ 1.50 - 680,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รพช. 4052 (จากส่ีแยกหมูที่ 6   ถึง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 2.50 เมตร ระยะทางรวม   2   ขาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
สามแยกหนองโบสถ) ทั้งสองขาง อยางสะดวกรวดเร็ว 814 เมตร หนา  0.10  เมตร  (โดยเริ่มตน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  6   จากถนน รพช. 4052 ตัดกับถนนศิริราษฎร ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) บํารุง)  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด
6 โครงการปรับปรุงถนนพรอม เพ่ือใหเปนการระบายน้ําจากอาคาร ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร 2,075,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

วางทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 1 บานเรือนประชาชน และปองกันปญหา กวาง 7  เมตร ระยะทาง 110 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากหนา ร.ร.แวงใหญวิทยาคม น้ําทวม หนา  0.04 เมตร พรอมลงทอระบาย 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ไปทางทิศตะวันออก ทั้งสองขาง) น้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร  ระยะทาง ในเขตเทศบาล
หมูที่  7 รวมสองขาง 752 เมตร พรอมบอพัก
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) คสล.จํานวน 75 บอ  รายละเอียด

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 671,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
สุลีราษฎรบํารุง   (โสกมูลหมา ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 5 เมตร ระยะทาง 244 เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ตอจากเดิม) หมูที่  1 อยางสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร  (ระยะที่ 1-3)  รายละเอียด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
8 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.40 x 1.00 เมตร 173,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

(รวมมิตร  ถนนขางบาน บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทาง 94 เมตร พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
นางดอกไม  จันทรหนองแวง) หมู 2 ปญหาน้ําทวม คสล.จํานวน 9 บอ   รายละเอียดตาม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) แบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

9 โครงการวางทอระบายน้ําถนน รพช. เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 420,000     ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
(จากส่ีแยกถนนรพช.ไปทางทิศใต) บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง  278  เมตร พรอม อยางนอยรอยละ 10  ของ
หมูที่  5 ปญหาน้ําทวม บอพัก คสล. จํานวน 28  บอ รายละเอียด ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เทศบาล

10 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนคสล.ผิวจราจรกวาง 3,630,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
วางทอระบายน้ําถนนภูนารักษ ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 5 เมตร ระยะทาง 758 เมตร หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(ตลอดสาย)  โดยวางทอกลางถนน อยางสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  6  ? 0.60 x 1.00  เมตร ระยะทาง ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน และประชาคมทองถิ่น) 639 เมตร พรอมบอพัก คสล.
 จํานวน 64 บอ รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด
11 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง 550,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ราษฎรบูรณะ หมูที่  3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 228  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) อยางสะดวกรวดเร็ว 0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรกวาง  6-8 3,850,000  3,850,000  3,850,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

บานแวงใหญ - บานโคกสวาง - บาน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  9,100  เมตร  รายละเอียด สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ประสาน
หวยยาง อยางสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลนกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด แผน อบจ.)
(จากแผนชุมชน) -   โครงการ ชวงที่  1  ถนนแวงใหญ - หวยยาง ในเขตเทศบาล
ประสานแผน อบจ.ขอนแกน ระยะทาง  1,500  เมตร

ชวงที่  2  ถนนคอนฉิม - หวยยาง
ระยะทาง   1,500  เมตร
(ชวงท่ี 1 และ 2 ดําเนินการในหวงป 2554-
2556)
ชวงที่  3  ถนนแวงใหญ - หวยยาง
ระยะทาง   2,650  เมตร
ชวงที่  4  ถนนคอนฉิม - หวยยาง
ระยะทาง   800  เมตร
ชวงที่  5  ถนนแวงใหญ - หวยยาง
ระยะทาง  2,650  เมตร
(ชวงท่ี 3 ,4 และ 5  ดําเนินการในหวงป
2557-2559)

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 1.เพ่ือขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย 1. ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายไฟฟา 2,000,000  1,000,000  1,000,000  ครัวเรือนที่ไดรับบริการไฟฟา กองชาง
ไฟฟาระบบจําหนาย  และขยายเขต แรงต่ําใหทั่วถึงพ้ืนที่อยูอาศัย แสงสวาง  ดังนี้ มีรอยละ  95   ของครัวเรือน
ไฟฟาระบบจําหนายสูพ้ืนที่การ 2. เพ่ือขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมูที่  3 ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ตามถนนใหทั่วถึงและเกิดความ (โครงการลําดับที่  2)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
ปลอดภัยในเวลากลางคืน - ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่  7
3.เพ่ือขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย -  ถนนพูลสมหวัง  หมูที่  1
แรงต่ําเขาสูพ้ืนที่การเกษตร -  ถนนภายในหมูบาน หมูที่  1 จํานวน

22  จุด , หมูที่ 2  จํานวน  11  จุด
หมูที่ 3 จํานวน 22  จุด , หมูที่ 4 จํานวน
จํานวน  8  จุด  ,  หมูที่ 7 จํานวน 16  จุด
-  ถนนหนาสํานักงานเทศบาล
และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายตาม
ถนน ซอยตาง  ๆ ตามความตองการของ
ประชาชน
2. ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู
พ้ืนที่การเกษตร ดังนี้
    -  ถนนแวงใหญ - หวยยาง (จากบาน
นายสมหวัง-หนองไผลอม)
หมูที่  1 (โครงการลําดับที่  1)
    - ตามถนนลําหวยหนองเอี่ยน หมูที่ 4
(โครงการลําดับที่  2)
    - ถนนประชาอุทิศ  หมูที่  7
(โครงการลําดับที่ 3)

งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
     - จากหมูบานไปวัดปาบานบะแค 
(เริ่มจากเสาไฟฟาสามแยกทางไป
วัดปา)   หมูที่  5
      - จากถนน รพช.ไปทางทิศใต - ที่นา
แมกองมี)  หมูที่  5
     - ถนนหลุบกุง - หนองไผลอม หมูที่  6
     - ทางเขาฝายตนโพธ์ิ  หมูที่ 4
     - ถนนแวงใหญ - ทุมหวย  หมูที่  3
และขยายเขตไฟฟาระบบจําหนายสู
พ้ืนที่การเกษตร ตามความตองการของ
ประชาชน

14 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 1. เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณส่ีแยก 200,000     1. ลดปญหาการจราจร กองชาง
2.  เพ่ือลดอุบัติเหตุ เจริญพันธและสามแยกหนาโรงเรียน 2. ประชาชนมีความปลอดภัย

ชุมชนบานแวงใหญ ในการสัญจรไปมา
15 โครงการขยายเขตประปาในเขต 1.เพ่ือขยายเขตการบริการประปา 1. ขยายเขตระบบประปาหมูบานถนน 477,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ไดรับบริการประปา กองชาง

เทศบาล ใหทั่วถึง แถวหมอพัฒนา หมูที่  3 (โครงการลําดับ 1) มีรอยละ 95  ของครัวเรือน
2.เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ 2. ขยายเขตระปบบประปาหมูบาน หมูที่ 4 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ประปาอยางทั่วถึง (โครงการลําดับ 2)   

- ขยายเขตระบบประปาสวน
ภูมิภาคตามถนนแวงใหญ-หวยยาง
(คุมนอย) 

ท่ี ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมาโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
และถนน หรือซอยตาง ๆ ตามความ
ตองการของประชาชน

16 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพ่ือประชาชนในทองถ่ิน มีถนน กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง  2,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
รพช.หมายเลข  3030 (ชวงที่สอง สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม 6 เมตร  ยาว  1,000 เมตร  พรอม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
บะแค-ฮองหอย)  หมูที่ 5 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไหลทางลาดยางกวางขางละ 1 เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

กําหนด
17 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  4.00 - 6.00  เมตร 1,960,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

บ.บะแค - หัวฝาย  หมูที่ 5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  781.00  เมตร  พรอมลงทอ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ลอดเหล่ียม ขนาด 3.00 x 3.00  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

จํานวน  3  ชอง  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

18 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00 - 7.00  เมตร 5,915,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
บ.บะแค - โนนสวรรค  หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  2,126.00  เมตร  พรอมลงทอ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ขอ งปม.
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ลอดเหล่ียม ขนาด 2.10 x 2.10  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด จาก อบจ.)

จํานวน  4  ชอง  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6  เมตร 1,400,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
แวงใหญ - ทุมหวย  ม.7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว   1,000 เมตร    รายละเอียดตาม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว แบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

 ในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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20 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  3.00 - 4.00  เมตร 756,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ทองดี  หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  344.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ในเขตเทศบาล
21 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือประชาชนในทองถ่ิน มีถนน กอสรางถนนคสล.   ขนาดกวาง  4 144,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

กองกูล หมูที่  5 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม เมตร   ยาว 72   เมตร    หนา  0.15  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร ไหลทางลงหินคลุก    เฉล่ีย 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

0.20 เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
กําหนด

22 โครงการกอสรางถนน คสล.ลงสระ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 405 503,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หนองสิม  หมูที่  4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร     หนา 0.15 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ในเขตเทศบาล
23 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี  ผิวจรารจร  กวาง  5.00   เมตร 2,098,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนทาเกวียนพัฒนา  หมูที่ 3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได ยาว  763.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ (ของปม.
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด จากจังหวัด)

กําหนด ในเขตเทศบาล
24 กอสรางถนน คสล.รอบหนองพระ เพ่ือประชาชนในทองถ่ินไดมีถนน ถนน คสล.ขนาดกวาง 2.50 เมตร 336,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

หมูที่  1 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอม สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไหลทางลงหินคลุกขางละ 0.50เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



97

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
25 กอสรางถนน คสล. ซอยรวมมิตร เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 72  เมตร หนา 120,600 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

หมูที่  5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 0.15 เมตร  ไหลทางลงหินคลุกเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ขางละ 0.20  เมตร ตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล
26 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 495,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รัศมี  หมูที่  7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา  0.15 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด
27 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 380,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ผานหนาโรงเรียนบานบะแค ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร  ยาว  165  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
อยางสะดวกรวดเร็ว 825  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

เทศบาลกําหนด
28 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3   ? 0.60 x 1.00 480,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

เทนอิสสระ  หมูที่  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ระยะทางรวมสองขาง  228.00 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพักน้ํา จํานวน  24  บอ  65   ของครัวเรือนทั้งหมด
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมา
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29 โครงการวางทอระบายน้ําจากบาน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร  (1)  วางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3  ? 0.80 320,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

(นายบุญเลิศ  มัสชิโม)  หมูที่  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ระยะทาง  93.00  เมตร  พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(โครงการนโยบายผูบริหาร) ปญหาน้ําทวม น้ํา จํานวน  9  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
 (2)  ถมดินพรอมบดทับ  กวาง  5.00  เมตร ในเขตเทศบาล

สูงเฉล่ีย  1.20  เมตร  ยาว  106  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

30 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.40 x 1.00 เมตร 1,490,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
วิเศษสิงหศร(ชวงจากถนน บานเรือนประชาชน  และปองกัน ระยะทางรวมสองขาง 799  เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หนองอินทรพัฒนา - สามแยก ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.จํานวน 80 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ชนบท-กุดร)ู รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล

31 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 935,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ประชาราษฎรบํารุงดานทิศใต บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทาง 385 เมตร พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูบาน หมูที่  4 ปญหาน้ําทวม คสล. จํานวน 38 บอ  รายละเอียด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

32 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ? 0.60 x 1.00 เมตร 1,841,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ประจักษ (ตลอดสาย) หมูที่ 7 บานเรือนประชาชน และปองกัน ระยะทางรวม 2 ขาง 758 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.จํานวน 76 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
กําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมาท่ี
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33 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.60 เมตร 1,480,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนน รพช. 4052  (ชวงส่ีแยกบาน บานเรือนประชาชน และปองกัน ความยาวรวม 2 ขาง  617.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ดอนบาลไทเช่ือมหนองโบสถ) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 62  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  2 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน)

34 โครงการวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.40 เมตร 947,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ถนนประชานุสรณ  หมูที่  4 บานเรือนประชาชน และปองกัน ยาว  512.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 52  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ในเขตเทศบาล
35 โครงการวางทอระบายถนนรอบ เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําถนนรอบหมูบาน  ดังนี้ 571,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

รอบหมูบาน  หมูที่  5 บานเรือนประชาชน และปองกัน   -  ชวงที่  1  จากบานพอแกว ถึงบาน สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม แมแดง วางทอระบายน้ํา ? 0.40 เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ยาว  98.00  เมตร  ในเขตเทศบาล
พรอมบอพัก  คสล.  จํานวน  10   บอ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
  -  ชวงที่  2  จากบานนายเฉลิมเกียรติ ถึง
บานนางไพยนต  วางทอระบายน้ําขนาด
 ?  0.40 เมตร ยาว  52 เมตร  พรอมบอพัก  
คสล.จํานวน 5 บอ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ
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  -  ชวงที่  3  จากบานนางณมัย  ถึงบาน
พอแกว  โดย  วางทอระบายน้ํา ขนาด  
?  0.40 เมตร  ยาว  105 เมตร พรอมบอพัก
คสล. จํานวน  11  บอ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด
  -  ชวงที่  4  จากส่ีแยกหนาโรงเรียนบาน
บะแค(ฝงตะวันตก)  โดยวางทอชนิดอัดแรง
มอก. ช้ัน 3 ? 0.40  เมตร  ยาว  101  เมตร
พรอมบอพัก จํานวน 8 บอ  รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

36 โครงการวางทอระบายน้ําถนนรพช. เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา  ?  0.60 เมตร 657,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
(ฝงตะวันออกจากประตูวัดทรงธรรม) บานเรือนประชาชน และปองกัน ยาว  274.00  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูที่ 4 ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล. จํานวน 27  บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

37 โครงการวางทอระบายน้ําฝายใหญ เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 50,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หมู  5 บานเรือนประชาชน และปองกัน ช้ัน  3 ? 1.00 เมตร  ยาว  40 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

38 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 291,800 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนหนองอินทรพัฒนา  หมู  3 บานเรือนประชาชน และปองกัน มอก.ช้ัน3  มอก.ช้ัน 3  ? 0.40 ม. สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ

ปญหาน้ําทวม ยาว 240 ม. บอพักจํานวน17 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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39 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ําชนิดอัดแรง มอก. 481,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

แวงใหญ-หวยยาง(ชวงที่เช่ือมถนน บานเรือนประชาชน และปองกัน ช้ัน 3 ทั้งสองขาง โดยวางทอระบาย สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ศิริราษฎรบํารุง) หมู  1 ปญหาน้ําทวม น้ําขนาด ? 0.40 เมตร  ยาวรวม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 282 เมตร พรอมบอพัก คสล.มีฝาปด ในเขตเทศบาล

ตะแกรงเหล็ก จํานวน 27 บอ  ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

40 โครงการวางทอระบายน้ําซอย เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ? 0.40 158,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
หนองอินทร(อารีย)  หมู  2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร  ยาว  90 เมตร  พรอมบอพัก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) ปญหาน้ําทวม คสล.มีฝาตะแกรงเหล็กจํานวน 8 บอ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ไหลทางทับหนาดวยลาดยาง ในเขตเทศบาล
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

41 โครงการวางทอระบายน้ําถนนจันทร เพ่ือเปนการระบายน้ําจากอาคาร วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  ? 0.60 606,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
นุสรณ หมู 2 บานเรือนประชาชน และปองกัน เมตร ทั้งสองขางยาวรวม  282 เมตร สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก คสล.มีฝาปดตะแกรง 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน  26 บอ ไหลทางทับหนาดวย ในเขตเทศบาล
ลาดยาง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

42 โครงการปรับปรุงลงหินลูกรังพรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี ลงหินลูกรัง ผิวจราจรกวาง 4.00 - 380,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
เกรดปรับเกล่ียและบดอัดเรียบถนน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 6.00 เมตร ระยะทางรวม  2,235 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
คลองอีสานเขียว  หมูที่  5 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พรอม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) บดอัดเรียบ  รายละเอียดตาม ในเขตเทศบาล

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา
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43 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 119,700 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  3 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
เรียบหนองเครือซูท  หมู  2 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว 900 เมตร หนา  0.20 เมตร  65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.ม. ในเขตเทศบาล

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
44 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 180,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนดอนสมัด -กินรี หมูที่ 7 อยางสะดวกรวดเร็ว 4    เมตร  ยาว  1,230   เมตร  หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ในเขตเทศบาล

เทศบาลกําหนด
45 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง พรอม 82,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได บดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง  4  เมตร  สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนประชาราษฎรบํารุง ซอย 1 อยางสะดวกรวดเร็ว ยาว  464    เมตร  หนา   0.20  เมตร 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  4 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  371  ลบ.ม. ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

46 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 110,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนลําหวยทราย  หมู 5 อยางสะดวกรวดเร็ว 4    เมตร  ยาว  625    เมตร  หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) 0.20 เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอย ในเขตเทศบาล

กวา  500  ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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47 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดมีถนน เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 169,290 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด สําหรับใชในการคมนาคมไดอยาง พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนลําหวยยาง หมู 3 สะดวกรวดเร็ว 4 เมตร  ยาว 1,100 เมตร   หนา 0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ในเขตเทศบาล

990 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

48 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง  240,400 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ ผิวจราจรกวาง 5 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
รพช. เช่ือมฝายใหญ หมู 5 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว  1,250 เมตร  หนา 0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ในเขตเทศบาล

1,406 ลบ.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

49 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 673,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง 5 สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ถนนโสกขามปอม  หมู 1 อยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  ยาว  3,500 เมตร  หนา  0.15 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) เมตร   ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  3,937 ในเขตเทศบาล

50 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 200,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียและบดอัด ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
เขาฝายราษฎรสามัคคีดานทิศเหนือ อยางสะดวกรวดเร็ว 4.00  เมตร  ยาว 900  เมตร หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
ขางลําหวยหนองเอี่ยน  หมูที่  4 0.10  เมตร  ทั้ง 2 ขางลําหวย ตามแบบ ในเขตเทศบาล

แปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
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51 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหิน เพ่ือประชาชนในทองถ่ินไดมีถนน เกรดปรับเกล่ียอัดเรียบลงหินลูกรัง 452,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากโสกมูลหมา - ฝายหลวง สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม พรอมบดอัดเรียบ  ผิวจราจรกวาง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
หมูที่ 2 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 6.00  เมตร  ยาว 1,570 เมตร หนา 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

52 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ลงหินคลุกกวาง  6 เมตร  ยาว 2,000  เมตร 1,943,000  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
สุขเกษม  หมูที่  2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พ้ืนที่ไมนอยกวา   12,000  เมตร      หนา สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 0.10 เมตร  (บดอัดแนน)  ปริมาตรหินคลุก 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

ไมนอยกวา  1,440  ลบ.ม. พรอมวางทอ ในเขตเทศบาล
ระบายน้ํา คสล.อัดแรง มอก.ช้ัน 3  ?
0.40 x 1.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

53 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ชวงที่ 1 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอม 1,357,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนโสกมูลหมา - โคกบะแจง หมูที่ 1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได  บดอัดแนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง  3,500 เมตร หนา  0.15  เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 2,625 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 2 ยกระดับดินผิวจราจร กวาง 5.00
เมตร  ระยะทาง 300 เมตร สูง 0.50 เมตร
พรอมบดอัดแนน หรือปริมาตรดินถม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
ไมนอยกวา 750 ลบ.ม. (ลบ.ม.แนน)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

54 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหิน 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ชวงที่ 1 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง 416,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ลูกรัง ถนนวัดปาบานดอนบาลไท ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได พรอมบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
เช่ือมบานหวยยาง  หมูที่ 2 อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 400 เมตร หนา .015 เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
(จากแผนชุมชน) 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 240 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร (ลบ.ม.แนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 2 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง
พรอมบดอัดแนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร  ระยะทาง  700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 525 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
ชวงที่ 3 เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง
อัดแนน ผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร
ระยะทาง  300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 157 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
55 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอม 158,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนศรีวงษพัฒนา  หมูที่  3 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได บดอัดแนน  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง  470  เมตร  หนา 0.15 เมตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หรือปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา  352 ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด
56 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรัง พรอมบดอัด 205,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนหนองเขียนพัฒนา หมูที่ 4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา 456 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

57 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 154,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนธิเวช  หมูที่  4 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 570  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวาา 342 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

58 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 846,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนราษฎรสามัคคี - โนนตะก่ัว ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
หมูที่ 4 อยางสะดวกรวดเร็ว 2,500 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
(จากแผนชุมชน) 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  1,875  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
59 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 62,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนลําหวยหนองเอี่ยน (ชวงที่ 1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
ถนน รพช.3030 - ฝายตนโพธ์ิ) อยางสะดวกรวดเร็ว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
หมูที่ 4 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  138 ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล

ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
60 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 304,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนลําหวยหนองเอี่ยน (ชวงที่ 2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
ถนน รพช.3030 - ฝายราษฎรสามัคค)ี อยางสะดวกรวดเร็ว 900  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน
หมูที่ 4 2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา   675   ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

61 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 440,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนสระแดง หมูที่ 5 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1,300  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา 975  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

62 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 270,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนนโนนแกนเถา  หมูที่  6 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1,000  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  600  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
63 โครงการกอสรางปรับปรุงลงหินลูกรัง 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี เกรดปรับเกล่ียลงหินลูกรังพรอมบดอัด 51,000.00 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ถนนประชาอุทิศ ซอย 2  หมูที่  7 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได แนน  ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 190  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล หินลูกรังไมนอยกวา  114  ลบ.ม. ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

64 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พรอม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี วางทอระบายน้ํา   ? 0.40 x 1.00  295,000     สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ กองชาง
วางทอระบายน้ําซอยประดูทอง ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได เมตร ระยะทาง 158 เมตร  พรอม 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูที่  3 อยางสะดวกรวดเร็ว บอพัก คสล. จํานวน  16  บอ รายละเอียด ในเขตเทศบาล
(จากแผนชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

65 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  ไดมี กอสรางถนนดินยกระดับ  ผิวจราจร 50,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ระดับถนนเช่ือมหนองสระดาน ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได กวาง 4 เมตร  ยาว  40  เมตร  สูง สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทิศตะวันตก  หมูที่  6 อยางสะดวกรวดเร็ว 1.50  เมตร รายละเอียดตามแบบ 65   ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) แปลนเทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

66 โครงการยกระดับดินดานทิศเหนือ 1.  เพ่ือระบายน้ําและปองกันปญหา ยกระดับดินขนาดกวาง 9 เมตร    ยาว 320,000 ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน กองชาง
ของสระหนองแวงพรอมวางทอ น้ําทวม 200  เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร ปริมาตร สะดวก  รวดเร็วมีรอยละ
ระบายน้ํา  หมูที่  2 2. เพ่ือรองรับน้ําตามโครงการปรับ ดินถมไมนอยกวา 1,937 ลบ.ม. 35 ของครัวเรือนทั้งหมด
(จากแผนชุมชน) ปรุงภูมิทัศนรอบหนองแวงของ พรอมวางทอระบายน้ํา มอก.ช้ัน 3 ในเขตเทศบาล

เทศบาล ระยะทางยาว   200  เมตร   บอพักน้ํา
คสล.วางทุกระยะ 15 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
67 โครงการยกระดับดินถนนบะผึ้ง - 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี ยกระดับดินขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 220,000     ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง

ประชาอุทิศ  หมูที่  1 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได 500  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  ลูกรัง ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว   
(โครงการนโยบายผูบริหาร) อยางสะดวกรวดเร็ว หนา  0.10  เมตร  รายละเอียดตาม มีรอยละ 65   ของครัวเรือน

2. เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลิตผล แบบแปลนเทศบาลกําหนด ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ทางการเกษตร

68 โครงการขยายถนนและปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมี รื้อฟุตบาทเดิมและขยายพ้ืนถนน 160,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
บอพักถนนไผสีทอง หมู 2 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได คสล.ขนาดกวางเฉล่ียชวงแรก สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
(จากแผนชุมชน) อยางสะดวกรวดเร็ว 1.50 เมตร. ยาว 64 เมตร และบอพัก 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

61 เมตร   และปรับปรุงบอพัก
จํานวน 6 บอ พรอมเทพ้ืนคอน
กรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
กวางเฉล่ีย 1.25 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

69 โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับใชในกิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางหมูบาน   โดยเท 450,000     มีสถานที่ใชในดําเนิน กองชาง
หนองกระทุมลาย หมูที่  4 สาธารณะรวมกันของประชาชนและ เทคอนกรีตและยกระดับศาลา กิจกรรมสาธารณะรวมกัน
(จากแผนชุมชน) หนวยงานราชการที่กวางขวางและ   -หลังใหญ ขนาดกวาง 5 เมตร ที่สะดวก สบาย

สะดวก สบาย ยาว 9 เมตร 
   -หลังเล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 6 เมตร และหองน้ํา ขนาดกวาง
2 เมตร ยาว  2.50 เมตร จํานวน 2   หอง
รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
70 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค เพ่ือใหมีสถานที่ในการประชุม กอสรางหอประชุมอเนกประสงค 600,000 มีสถานที่ประชุมชาวบานและ กองชาง

หมูที่  5 ชาวบานและรับรองสวนราชการ/ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล จัดกิจกรรมของชุมชนที่มี
(จากแผนชุมชน) หนวยงานที่เก่ียวของที่ออก กําหนด มาตรฐาน

ตรวจเยียมราษฎรในหมูบาน
71 โครงการกอสรางซุมประตู 1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซุมเฉลิมพระเกียรติ  โครงสรางเหล็ก 2,000,000 1. พสกนิกรชาวไทยได กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ตกแตงดวยเรซินแกะลาย  รายละเอียด แสดงออกถึงความจงรักภักดี
(โครงการนโยบายผูบริหาร) 2. เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ตอสถาบันพระมหากษัตริย

สวยงาม 2. เขตเทศบาลมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงาม

72 โครงการกอสรางหรือซอมแซม เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล  ซอมแซมทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม กองชาง
ถนน ซอยตาง ๆ รางระบายน้ํา มีถนนสําหรับใชในการคมนาคม โดยดําเนินการตามแผนซอมแซมฯของ สะดวก  รวดเร็ว มีรอยละ
ทอระบายน้ํา ไดอยางสะดวกรวดเร็ว กองชาง ตามนโยบายผูบริหารเทศบาล 65   ของครัวเรือนทั้งหมด

หรือตามความเดือดรอนของประชาชน
73 โครงการวางทอสงน้ําเขาหนองไผลอมเพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค วางทอสงน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  1,000 1,500,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่  6 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล บริโภค
กําหนด

74 โครงการวางทอสงน้ําเขาหนองสระ เพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค วางทอสงน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  500 750,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง
หมูที่  6 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล บริโภค

กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือใหงานปองกันและบรรเทา จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑดับเพลิงที่ชํารุด 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีอุปกรณ เครื่องมือ สํานักปลัด

และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน สาธารณภัยในทองถ่ินเปนไป และไมเพียงพอ ตลอดจนการบํารุงรักษา ในการปองกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย อยางมีประสิทธิภาพ ใหมีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา สาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก อปพร. จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 120,000 120,000 เทศบาลมีบุคลากรและแผน สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในดานการปองกันและบรรเทา ฝายพลเรือน ในการปองกันและบรรเทา  

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

เผยแพร ใหความรูแกประชาชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและบรรเทา  
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแกประชาชนในทองถ่ิน รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ สาธารณภัย   และความรู  
และใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด 2. เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ ยาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ

ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด
ตลอดจนการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด                 

4 โครงการเงินชวยเหลือผูประสบ 1.เพ่ือชวยเหลือดูแลเอาใจใสแก ประชาชนผูประสบสาธารณภัย 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผูประสบสาธารณภัย สํานักปลัด
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ผูประสบสาธารณภัย ในเขตเทศบาล ไดรับการชวยเหลืออยาง

2.เพ่ือสรางความรวมมือรวมใจ  ทั่วถึง
ระหวางเทศบาลกับประชาชน

  

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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3.3  แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจร เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก ตั้งดานสกัดทุกหมบาน  ตั้งดานสกัด 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุจากการจราจร สํานักปลัด

ชวงเทศกาล ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ถนนชนบท-กุดรู  1 จุด ลดนอยลง
2 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย 1.เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัด

พลเรือน ในการใหความชวยเหลือประชาชน อยางนอยปละ  1  ครั้ง อยางรวดเร็วและทันเวลา
กรณีประสบสาธารณภัย
2.เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก เพ่ือใหสมาชิก อปพร. มีการ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริม 10,000 10,000 สมาชิก อปพร.มีการรวม สํานักปลัด
อปพร. เนื่องในวันสถาปนา อปพร. ดําเนินกิจกรรมรวมกัน และมีความ กิจกรรมสามาชิก อปพร. เชน การ กิจกรรมมากขึ้นและมีความ
(22 มีนาคม) สมัครสมานสามัคคี รวมบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ สามัคคีในหมูคณะ

 

ท่ี งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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3.4   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร 1. เพ่ือสรางประสิทธิภาพในการ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 30,000 1. ผูรถ ใชถนน มีความปลอดภัย สํานักปลัด

สถานศึกษา ควบคุมผูขับขี่ยายพาหนะและ ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ ในการสัญจรไปมา
ปองกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ  2. อุบัติเหตุลดลง
จราจร 3. เยาวชนและผูใชรถ ใชถนน
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน มีวินัยจราจร

 ในการเคารพกฎหมายจราจร
3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางเยาวชนกับตํารวจ

2 โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1. เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ สนับสนุนสภ. แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงาน 30,000 1. การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด
ตานยาเสพติด เขาใจในการปองกันและการแพร ภายใตวัตถุประสงคของโครงการ และอาชญากรรมลดลงและ

ระบายของยาเสพติด และปองกัน  หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
อาชญากรรม 2. ประชาชนรูถึงวิธีการรักษา
2. เพ่ือสรางความรวมมืออันดี สราง ความปลอดภัยใสนชุมชน
ความเขาใจ ความสามัคคี ระหวาง ของตนเอง
ขาราชการกับประชาชนในพ้ืนที่

3 โครงการปองกันและปราบปราม เพ่ือปองกันและปราบปราม อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 30,000 30,000 30,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด
ยาเสพติด ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติดจังหวัดขอนแกน และอาชญากรรมลดลงและ

(ศตส.จ.ขอนแกน) เพ่ือดําเนินงานภายใต หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
วัตถุประสงคของโครงการ

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการพัฒนาเครือขายผูประสาน เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 35,000 35,000 35,000 การแพรระบาดของยาเสพติด สํานักปลัด

พลังแผนดิน ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ (ศตส.อ.แวงใหญ) และอาชญากรรมลดลงและ
ตลอดจนการปองกันและปราบปราม เพ่ือดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ หมดไปจากหมูบานเปาหมาย
ยาเสพติด โครงการ

5 โครงการปองกันและคนหาผูเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ อุดหนุนศูนยอํานวยตอสูเพ่ือเอาชนะ 10,000 10,000 10,000 ลดปญหายาเสพติดใน สํานักปลัด
กับยาเสพติด ยาเสพติด  และโทษของยาเสพติด ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ (ศต.ส.อ.แวงใหญ) เขตเทศบาล

ตลอดจนการปองกันและปราบปราม เพ่ือดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ
ยาเสพติด โครงการ

6 โครงการสนับสนุนการฝกอบรม 1.เพ่ือสรางความสามัคคีอันเปน - สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 50,000 เกิดความสามัคคีในชุมชน สํานักปลัด
ลูกเสือชาวบาน พ้ืนฐานสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ แวงใหญ  เพ่ือดําเนินงานภายใต

ชาวบาน วัตถุประสงคของโครงการ
2. เพ่ือเผยแพรกิจกรรมลูกเสือชาวบาน

7 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา 1 .เพ่ือใหเด็ก เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 25,000 1.เด็ก เยาวชนใชเวลาวาง สํานักปลัด
ตานยาเสพติด ประโยชน หางไกลยาเสพติด แวงใหญวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบาน ใหเกิดประโยชน

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนมีสุขภาพ แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค เพ่ือ 2.เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ รางกายแข็งแรง

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด
8 โครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน 1. เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในกลุมวัยรุน สนับสนุนงบประมาณใหแก    ที่ทําการ 14,000 1. ลดปญหาการทะเลาะวิวาท สํานักปลัด

2. เพ่ือใหกลุมวัยรุนมีความรู  ความ ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินงาน ในกลุมวัยรุน
เขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามวัตถุประสงคโครงการแกไขปญหา 2. ลดปญหาทางสังคม

วัยรุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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17,118,000 29,994,090 27,438,700  
4.  ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การคาและการลงทุน

4.1   แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑและการตลาด

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 1.เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมี 1.   ฝกอบรมใหความรูแกประชาชน และ 40,000 40,000 40,000 1. ประชาชนมีความรูดานการ สํานักปลัด

สูมาตรฐาน ความรู ความเขาใจในดานการผลิต สนับสนุนการจัดทําบรรจุภัณฑ ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ เทศบาล และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ  การตลาดและ 2. ฝกอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ การตลาดและแหลงเงินทุน สนง.พัฒนา
แหลงเงินทุน ชุมชน จัดทําบรรจุภัณฑของกลุมอาชีพ มากขึ้น ชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ 2. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน อ.แวงใหญ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรอง ไดรับมาตรฐานและมีมูลคา
และ แสดงเครื่องหมายรับรอง เพ่ิมขึ้น
3. เพ่ือสงเสริมดานการตลาดของ
ผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับอยางแพร
หลายและสรางความม่ันใจใหกับผู   
ผลิตระดับชุมชนในดานเกณฑคุณภาพ   
และ การทํา ตลอดจนผูบริโภคในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
4. เพ่ือมุงเนนใหประชาชนมีการพัฒนา
แบบย่ังยืน โดยยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณพชุมชนใหเปนไปตามมาตรฐาน

รวมยุทธศาสตรท่ี  3

โครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการถนนคน OTOP เพ่ือสงเสริมการตลาดใหแกกลุม จัดใหมีตลาดถนนคน   OTOP อยางนอย 60,000 60,000 ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักปลัด

อาชีพ สินคาOTOP เดือนละ 1 ครั้ง (OTOP) ของกลุมผูผลิตมี เทศบาล และ
ตลาดจําหนายทุกเดือน สนง.พัฒนา

ชุมชน 
 อ.แวงใหญ

4.2   แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย 1.เพ่ือใหมีศูนยกลางใหบริการ สนับสนุนสงเสริมศูนยบริการและ 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารดานการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล ขาวสารดานการเกษตรอยางทั่วถึง เทศบาลและ
การเกษตร 2.เพ่ือใหประชาชนมีโอกาส แวงใหญ 2.มีศูนยถายทอดความรูดาน สนง.เกษตร

เทาเทียมกันในการรับบริการ และใหบริการดานการเกษตร อ.แวงใหญ
ขอมูลขาวสารดานการเกษตร และการประมงในระดับ
3.เพ่ือใหเปนแหลงใหบริการ ตําบลที่ย่ังยืน
เรียนรูแกเกษตรกร ในรูปของ
การเกษตรและการประมง

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ท่ี โครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการฝกอบรมใหความรูแก 1. เพ่ือใหประชาชนมีความรูดาน ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับวิชาการเกษตร 60,000 60,000 60,000 1. เกษตรกรไดรับความรู สํานักปลัด

ประชาชนดานการเกษตร วิชาการเกษตร    และนําความรูที่ ดานตาง ๆ  ไดแก การเล้ียงโคเนื้อ การ เก่ียวกับวิชาการเกษตร เทศบาลและ
ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ผลิตขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ    การ 2. เกษตรกรนําความรูที่ได สนง.เกษตร
2. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น ปลูกผักปลอดสารพิษ  การจัดทําไรนา ไปใชในการดํารงชีวิต อ.แวงใหญ
จากการจําหนายสินคาเกษตร สวนผสม  การเพาะเห็ดฟางแบบ ประจําวัน

กองเตี้ย  การปลูกปอเทือง การสงเสริม 3. เกษตรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก
การใชปุยคอก  การรณรงคไมเผา การจําหนายสินคาเกษตร
ตอซังขาว  การสงเสริมการบํารุงดินนา
ดวยอินทรียวัตถุ ฯลฯ

150,000 210,000 210,000  

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รวมยุทธศาสตรท่ี  4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
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5.  ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 1.เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย และเขต คาจางเหมาขุด ไถ กลบขยะมูลฝอย 20,000 20,000 20,000 1.เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

 เทศบาลมีความสะอาด  และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปญหามลภาวะ  2.ปญหามลภาวะจากขยะ

   มูลฝอยลดลงและหมดไป
2 โครงการจัดการขยะอยางคุมคา 1. เพ่ือใหประชาชนรูจักการรักษาความ 1. จัดตั้งธนาคารขยะประจําหมูบานๆ ละ 100,000 50,000 50,000 1.เขตเทศบาลมีความสะอาด กอง

ลดภาวะโลกรอน สะอาดในอาคารบานเรือนอยางถูกวิธี 1   แหง และเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปริมาณขยะ 2. ประกวดชุมชนจัดการขยะครบวงจร 2.ปริมาณขยะลดลง
3.เพ่ือลดปญหามลภาวะ และไดมาตรฐาน 3.ปญหามลภาวะจากขยะ
4. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีขึ้น ลดภาวะ  มูลฝอยลดลงและหมดไป
โลกรอน  

3  โครงการลอกทอระบายน้ํา ลาง 1.เพ่ือใหคู คลอง ทอระบายํ้า สามารถ จางแรงงานราษฎรในทองถ่ิน / จางเหมา 30,000 30,000 30,000 1. ทอระบายน้ํา คู คลอง กอง
ทอระบายน้ํา  และกําจัดวัชพืช ระบายน้ําไดสะดวก ผูประกอบการ เพ่ือลอกและลางทอ ระบายน้ําไดสะดวก สาธารณสุข
ตามถนนสาธารณะ และหนองน้ํา 2.เพ่ือใหในเขตเทศบาลมีสะอาด ระบายน้ําในเขตเทศบาล 2. เกิดความสะอาดและเปน
สาธารณะตาง ๆ   ระเบียบเรียบรอยในทองถ่ิน

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการวัตถุประสงคโครงการท่ี งบประมาณและท่ีมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปลูกหญาแฝก 1.เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน ปลูกหญาแฝกบริเวณแหลงน้ําสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 ปองกันการพังทลายของ สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ 2.เพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมและ ตาง ๆ หนาดินได
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2 โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน 1. เพ่ือรณรงคและสรางจิตสํานึกให ฝกอบรมผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด
เพ่ือประชาชนชาวไทย ประชาชนทุกคนรวมกันปลูก ดูแล  พรอมดําเนินการปลูกปาในที่สาธารณะ ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู

และบํารุงรักษาตนไม อยางนอย ประโยชน  วางเปลา  พ้ืนที่บริเวณคันคู 2. พ้ืนที่ปาในทองถ่ินเพ่ิม
คนละ  1 ตนตอป ลําหวย หนองน้ํา มากขึ้น

 2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาในทองถ่ินให  
มากขึ้น  

3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักและเห็น สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 25,000 1. เยาวชน ตระหนักและเห็น สํานักปลัด
เขาคายเยาวชนรักส่ิงแวดลอม คุณคาของส่ิงแวดลอม แวงใหญวิทยาคม  โรงเรียนชุมชนบาน คุณคาของส่ิงแวดลอม

2. เพ่ือใหเยาวชนรูจักการทํางาน แวงใหญ และโรงเรียนบานบะแค เพ่ือ 2. เยาวชนรูจักการทํางาน
เปนทีม  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ เปนทีม

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

ชนบท-กุดรู    (ชวงหนาอาคาร เปนระเบียบเรียบรอย ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา  1,612    ตร.ม. เปนระเบียบเรียบรอย
สํานักงานเทศบาลหลังใหม ถึง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
อาคาร OTOP)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการท่ี วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองสองหอง  200,000 มีสถานที่ไวสําหรับออก กองชาง

หนองสองหองและสนามเด็กเลน ใจในเขตเทศบาล พ้ืนที่กวาง 113  เมตร รายละเอียด กําลังกาย
ขางหนองสองหอง หมูที่  7 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ       เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองแวง 1,000,000 1.ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
หนองแวง  หมู  3 ใจในเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แวดลอมที่สวยงาม (เกิน
(โครงการตามนโยบายผูบริหาร) กําหนด 2.มีสถานที่ออกกําลังกาย ศักยภาพ

ขอรับเงิน
อุดหนุน จว.
สงเสริมฯ)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ       เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองโบสถ 40,000 1.ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
หนองโบสถ  หมู  2 ใจในเขตเทศบาล ประกอบดวยงานปลูกหญา  งาน แวดลอมที่สวยงาม

ไมดอก ไมประดับ  ตามแบบแปลน 2.มีสถานที่ออกกําลังกาย
เทศบาลกําหนด

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฝายราษฎร เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนหยอน กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนฝายราษฎร 300,000 ในเขตเทศบาลมีสภาพ กองชาง
สามัคคี  หมูที่  4 ใจในเขตเทศบาล สามัคคีตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด แวดลอมที่สวยงาม

9 โครงการติดตั้งรั้วลวดหนามปองกัน เพ่ือปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ ติดตั้งรั้วลวดหนาม โดยใชเสาคสล. 250,000 ปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ กองชาง
แนวเขตที่สาธารณะประโยชนโคก ประโยชน ขนาด 4+4+2 นิ้ว พรอมลอมดวย ประโยชนได
บะแจงและหนองสระแบง หมู 1 ลวดหนามอยางดีเบอร 14 ตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ท่ี งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหสนามบริเวณขางอาคาร ปรับปรุงสนาม ขนาดกวาง  20  เมตร 350,000 สนามบริเวณขางอาคาร กองชาง

สนามอาคาร OTOP OTOP  มีความสวยงามเปนระเบียบ ยาว  77  เมตร  รายละเอียดตาม OTOP  มีความสวยงาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด เปนระเบียบ 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหบริเวณหนาสํานักงาน ปรับปรุงสนามหนาสํานักงานหลังเกา 420,000 สนามบริเวณหนาสํานักงาน กองชาง
หนาสํานักงาน(หลังเกา) หลังเกา  มีความสวยงามเปน โดยรื้อเสาธงและเทคอนกรีต ขนาด หลังเกามีความสวยงาม

ระเบียบ กวาง 23.00 เมตร  ยาว  36.00  เมตร เปนระเบียบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการบํารุงดินนาดวยอินทรีย 1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน - จัดกิจกรรมรณรงคการใชปุยคอกแทน 30,000 1. เกษตรการมีการใชปุยคอก สํานักปลัด

วัตถุ 2. เพ่ือลดการใชปุยเคมีและเผา ปุยเคมี เพ่ิมมากขึ้น ลดการเผาตอซังขาว
ตอซังขาว - จัดกิจกรรมรณรงคลดการเผาตอซังขาว และการใชปุยเคมี

โดยใชวิธีไถกลบ 2. ดินนามีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้น ผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น

2 โครงการรณรงคการใชสารสกัด 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชสารสกัด - ฝกอบรมใหความรูในการนําสมุนไพร 20,000 1. ประชาชนใชสารสกัดจาก สํานักปลัด
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี จากธรรมชาติแทนสารเคมี สกัดแทนสารเคมี สมุนไพรแทนสารเคมีเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 2. ผูบริโภคไดรับอาหาร
ปลอดสารพิษ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมาเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

ท่ี

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
3 โครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุปลา 1. เพ่ือเพ่ิมพันธุปลาในแหลงน้ํา -  กําหนดแหลงน้ําอนุรักษ 30,000 1. มีแหลงอนุรักษพันธุปลา สํานักปลัด

ในน้ําสาธารณะ สาธารณะ -  จัดวางกฎระเบียบ 2. มีแหลงผลิตอาหารตาม
2. เพ่ืมเพ่ิมแหลงผลิตอาหาร ตาม - จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น
ธรรมชาติ

1,035,000 190,000 2,720,000  

6.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการทองเที่ยว 
6.1 แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหย่ังยืน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาเจดีย 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิง - จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนรอบเจดีย 20,000 20,000 20,000  แหลงทองเที่ยวไดรับการ สํานักปลัด

ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา วัฒนธรรม ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา พัฒนาฟนฟู
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชน - รณรงคสงเสริมการพัฒนาเจดีย
รวมแรงรวมใจและเกิดความสามัคคี ศรีแวงใหญ มหาลัยปูนา
ในชุมชน

2 โครงการพัฒนาสงเสริมศูนย 1. เพ่ือสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิง - สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000 20,000 20,000  แหลงทองเที่ยวไดรับการ สํานักปลัด
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เกษตร - จัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยว พัฒนาฟนฟู
ตําบลแวงใหญ 2. เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริม เชิงเกษตรใหผูสนใจทั่วไปเขาเย่ียมชม

3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดบริโภค และศึกษาดูงาน
อาหารปลอดสารพิษ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงคโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี

รวมยุทธศาสตรท่ี  5
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35,000 40,000 40,000
7.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร 1. เพ่ือใหเทศบาลมีระบบบริหารงาน ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารเทศบาล 20,000 300,000 20,000 1. การบริหารงานเทศบาล สํานักปลัด

ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน และ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ และสมาชิกสภาเทศบาล  และสนับสุนน ตําบลแวงใหญ  มี
สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ของทางราชการ การเลือกตั้งระดับชาติ ประสิทธิภาพและเปนไป

2. เพ่ือการเมืองทองถ่ินมีความ ดวยความถูกตอง
โปรงใส และสุจริต 2. การเมืองทองถ่ินมีความ

โปรงใสและสุจริต
2 โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก 1.เพ่ือเสริมสรางประชาธิปไตยใน จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล อยางนอย  8 40,000 มีผูนําชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของ สํานักปลัด

ผูนําชุมชน ระดับชุมชน ชุมชน    และดําเนินการเลือกตั้งผูนํา ประชาชนทําหนาที่เสนอปญหา
2. เพ่ือใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม ชุมชน   ความเดือดรอนของชุมชนและ
ในการพัฒนาชุมชน โดยการเลือกตั้ง ประสานงานดานตาง ๆ กับ
ผูนําชุมชน ทองถ่ินและหนวยงานอื่น

3 โครงการอบรมความรูดานการ เพ่ือสงเสริมใหผูนําและกรรมการ จัดการอบรมผูนําชุมชนและกรรมการ 25,000 25,000 ผูนําชุมชน กรรมการชุมชน สํานักปลัด
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ชุมชนใหมีความรู ความเขาใจใน ชุมชน       รวมกับบุคลากรในทองถ่ิน บุคลากรในทองถ่ิน มีความรู
และกฎหมายทองถ่ิน ระบอบประชาธิปไตยและทราบ จํานวน  1  ครั้ง เก่ียวกับกับระบอบประชา

บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน ธิปไตยและบทบาทหนาที่ใน  
ชุมชนเทศบาล การดําเนินงานของชุมชน

รวมยุทธศาสตรท่ี  6

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 1. เพ่ือมีตัวแทนประชาคมทองถ่ิน ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน 10,000 10,000 มีประชาชนที่เปนตัวแทน กองคลัง

เพ่ือคัดเลือกตัวแทนรวมเปน รวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนรวมเปน ของชุมชนรวมดําเนินการ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง

2. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของ 1  ครั้ง/ตามจําเปนเหมาะสม ของเทศบาล 
เทศบาลมีความโปรงใส

5 โครงการอบรมใหความรูและ เพ่ือใหกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จัดอบรมกลุมเปาหมายไมเกิน 70  คน 20,000 กรรมการจัดซ้ือจัดจางที่เปน กองชาง
สรางความเขาใจใหแกคณะกรรมการ ที่เปนตัวแทนชุมชนรูจักบทบาทหนาที่ ใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ ตัวแทนของชุมชนมีความรู
จัดซ้ือจัดจางในสวนที่เปนตัวแทน ของตนเองและมีความรูเก่ียวกับ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ เก่ียวกับระเบียบพัสดุและ
ชุมชน กฎหมายที่เก่ียวของ รูจักบทบาทหนาที่ของตน

6 โครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 5,000 5,000 5,000 การดําเนินงานแกไขปญหา สํานักปลัด
ของประชาชน ประชาชนในดานตาง ๆ และนํา ของประชาชน  กรณีมีโครงการที่จะ ความเดือดรอนของ

ความคิดเห็นที่ไดนําไปใชในการ ดําเนินการที่มีผลกระทบตอความเดือดรอน ประชาชนเปนไปตาม
ดําเนินงานของเทศบาล ของประชาชน             ความตองการที่แทจริง

7 โครงการอุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล อุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัดจางอําเภอ 10,000 10,000 10,000 การจัดซ้ือจัดจางของ กองคลัง
อําเภอแวงใหญ เปนไปตามระเบียบกฎหมายและ แวงใหญ  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประจําศูนย และปรับปรุงศูนย ในเขตอําเภอแวงใหญ 
 เปนไปตามระเบียบของ

ทางราชการฯ    โปรงใส  
ตรวจสอบได

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
8 โครงการจัดปายประชาสัมพันธ 1.เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูล จัดทําปายประชาสัมพันธในชุมชน 70,000 1. มีชองทางการรับรูขอมูล สํานักปลัด

ในชุมชน ขาวสารของทางราชการใหแก สําหรับใชในการปดประกาศขอมูล ขาวสารของทางราชการ
ประชาชน ขาวสารของทางราชการ  จํานวน  7  ปาย แกประชาชนเพ่ิมขึ้น
2.เพ่ือใหการบริหารราชการเกิด 2.การปฏิบัติราชการเกิดความ
ประสิทธิภาพและเกิดความโปรงใส โปรงใสและตรวจสอบได
ในการทํางาน

7.2  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจายเงินเดือน  คาจางประจํา 1.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหแก จายเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1.บุคลากรในหนวยงานมีขวัญ กองคลัง

คาจางชั่วคราวและคาตอบแทนตามสิทธิ บุคลากรในหนวยงาน ช่ัวคราว คาตอบแทนตามสิทธิ และกําลังใจในการทํางาน
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พรอมทั้งเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และเงินเล่ือนขั้นประจําป ใหแก

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจาง
และสมาชิกสภาเทศบาลตามสิทธิ

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
2 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่น 1.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกพนักงาน จายประโยชนตอบแทนอื่นแก 800,000 800,000 800,000 1.พนักงานเทศบาลและลูกจาง กองคลัง

เปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงาน และลูกจางประจํา พนักงานเทศบาลและลูกจาง มีขวัญและกําลังใจในการ
เทศบาลและพนักงานจาง 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประจําตามสิทธิที่ไดรับ ทํางาน

ทํางาน 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมใหความรู  จัดทําวิสัยทัศนของ 200,000 200,000 200,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

และทัศนศึกษาบุคลากร และประชุม บริหารงาน การปฏิบัติงาน สวนราชการตลอดจบหลักสูตรเพ่ือการ มากขึ้น
เชิงปฏิบัติการจัดทําวิสัยทัศนของ 2.เพ่ือใหกลุมเปาหมายนําความรู ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  และ
สวนราชการ ที่ไดจากการทัศนศึกษาดูงานมา ทัศนศึกษาดูงาน

ปรับใชกับการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิสัยทัศน
พันธกิจของสวนราชการโดยมี
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4 โครงการปลูกฝงเผยแพรจริยธรรม 1.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของ จัดโครงการ/กิจกรรมเขาคายพุทธรรม - 20,000 20,000 1. เทศบาลมีบุคลากรที่มี สํานักปลัด
คุณธรรมบุคลากรของเทศบาล เทศบาลมีจริยธรรม คุณธรรม แกบุคลากรของเทศบาล  โดยใหมีการ จริยธรรมและคุณธรรม

2.  เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลปฏิบัติงาน จัดกลุมเขาคายรุนละ 10 คนๆ จํานวน 2.  การปฏิบัติงานมี
ไดอยางมีความซ่ือสัตยและจริงใจใน 6  รุน ประสิทธิภาพและเกิด
การใหบริการประชาชน ประสิทธิผลอยางย่ังยืน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
5 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทํางาน ดําเนินกิจกรรม 5ส. ดังนี้ 50,000 50,000 50,000 1. การทํางานมีคุณภาพ สํานักปลัด

2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว (1) ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. 2. เกิดความรวดเร็วในการ
ปลอดภัย (2) ใหความรูและฝกอบรมศึกษาดูงาน ทํางาน 
3. เพ่ือใหสภาพแวดลอมดีขึ้น (3) แตงตั้งคณะกรรมการ 5ส. เพ่ือ 3. สภาพแวดลอมดีขึ้น

ดําเนินงาน 
(4) ประเมินผลและใหรางวัล

6 โครงการฝกอบรมหรือจัดสงพนักงาน 1.เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและ 1.จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ 30,000 30,000 30,000 1.พนักงานเทศบาลและลูกจาง สํานักปลัด
หรือลูกจางเก่ียวกับการใชเครื่องมือ ลูกจางมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ลูกจาง มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องใชที่ทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี 2.สงเสริมใหพนักงานเทศบาล การใชเครื่องมือ เครื่องใช

ที่ทันสมัย และลูกจางเขารับการอบรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ  2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือใหพนักงานเทศบาล/ลูกจาง สงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ 306,000 306,000 306,000 1.พนักงานเทศบาล/ลูกจาง สํานักปลัด
ตอของพนักงานและลูกจางและบุคลากร และบุคลากรในหนวยงานมีความรู แกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงาน กองคลัง
ในหนวยงานตามสิทธิ ความสามารถและนํามาใชปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถ กองชาง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติงานไดอยางมี กอง
ประสิทธิภาพ สาธารณสุข

8 โครงการจายคาตอบแทน 1. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ จายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ 70,000 70,000 70,000 1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ สํานักปลัด
คณะกรรมการ  อนุกรรมการฯ ปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ แตงตั้งมีขวัญ กําลังใจ 
ที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบ   และ 2. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว ในการปฏิบบัติงาน    
ทําประโยชนใหแกองคกรปกครอง และเกิดประสิทธิภาพ 2. เกิดประสิทธิภาพในการ
สวนทองถ่ิน ทํางาน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา
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7.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑ 1.เพ่ือจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ 1. จัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ  เชน เกาอี้ทํางาน 400,000 400,000 400,000 1.มีครุภัณฑในการใชงาน สํานักปลัด

 ตอการใชงาน โตะทํางาน  ตูเก็บเอกสาร  ช้ันวางเอกสาร ที่เพียงพอ  
3.เพ่ือใหครุภัณฑที่มีอยูมีความพรอม เปนตน 2.การปฏิบัติงานรวดเร็วและ  
ในการใชงาน 2. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด  ตาม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ ความจําเปนและเหมาะสม
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดซ้ือรถสวนกลาง 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ จัดซ้ือรถสวนกลาง ชนิดบรรทุก(ดีเซล) 618,000 1,500,000 618,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด
ปฏิบัติงาน ขับเคล่ือน 2 ลอ  แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองคลัง
2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ จํานวน 2  คัน  และรถตูขนาดไมนอยกวา และกองชาง
ทํางาน 15  ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

3 โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียง 1.เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธ จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงกลางแจง  จํานวน 250,000 การประชาสัมพันธเทศบาล สํานักปลัด
กลางแจง ขาวสารของเทศบาล หนวยงานอื่น 1  ชุด มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่เปนประโยชนแกประชาชนใหได
รับทราบอยางทั่วถึง
2.เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว
3.เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล 

ท่ี เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับงบประมาณและท่ีมาวัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและเกิด -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 125,000  40,000 การปฏิบัติงานรวดเร็วและ สํานักปลัด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 1  เครื่อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองคลัง
- จัดซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   ชนิด  
ลูกขาย จํานวน  3  เครื่อง
- จัดซ้ือ  CPU  เพ่ือใชแทนครุภัณฑ
หมายเลข 416-47-0004  

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน 1. เพ่ือใหสํานักงานมีความสะอาด จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน  ขนาดความจุ 12,000 1. สํานักงานมีความสะอาด สํานักปลัด
เปนระเบียบเรียบรอย ไมนอยกวา  15  ลิตร  พรอมอุปกรณ เปนระเบียบเรียบรอย
2. เพ่ือใหการทําความสะอาดภายใน 2.การทํางานความสะอาด
สํานักงานมีความรวดเร็ว  และมี ภายในสํานักงานมีความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ เพ่ิมขึ้น

6 โครงการจัดหาที่บรรจุพระบรม 1.  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด จัดหาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  จํานวน 15,000  1.บุคลากรเทศบาล มีจิตสํานึก สํานักปลัด
สารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 1  ชุด ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.  เพ่ือเสริมสรางศรัทธาใน 2. เสริมสรางศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาในหนวยงาน พระพุทธศาสนาในหนวยงาน
3.  เพ่ือสรางจิตสํานึกในการบริหาร  
ทองถ่ินอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

7 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือใหมีความปลอดภัยแกทรัพยสิน ปรับปรุงอาคารสํานักงานหลังเกา  โดย 200,000 1.ทรัพยสินของทางราชการ สํานักปลัด
(หลังเกา) ของทางราชการและสภาพดี ทํางาน         -ติดตั้งผามานหองประชุม   ดาน มีความปลอดภัยตอการ และกอง

มีความเปนระเบียบเรียบรอย ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก , ติด ลักขโมย สาธารณสุข
ผามานหองปองกัน  ติดตั้งเวที ขนาดกวาง

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
4 เมตร ยาว 9.50 เมตร และตกแตง 2.สถานที่ปฏิบัติ เปนระเบียบ และ
ฉากดานหลังของเวที  พรอมติดตั้ง ส่ิงแวดลอม
จอฉายโปรดเจคเตอร 
        -ปรับปรุงบริเวณดานหลังกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเพ่ือใชในการ
เก็บวัสดุ อุปกรณ  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

8 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 1. เพ่ือใหโรงรถดับเพลิงมีความเปน ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง โดยตอเติม 100,000 มีสถานที่จอดรถดับเพลิง สํานักปลัด
ดับเพลิง ระเบียบเรียบรอย และมีพ้ืนที่ หองเก็บของดานทิศเหนือของอาคาร ที่เปนระเบียบเรียบรอย

เพียงพอตอการใชงาน ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว  5 เมตร และเพียงพอ
พรอมติดตั้งโครงหลังคาดานทิศตะวันตก
ของอาคาร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  15
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

9 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 1. เพ่ือใหมีความปลอดภัยแกทรัพยสิน ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุตรงชองกลาง 200,000 1.เกิดความปลอดภัยแก สํานักปลัด
ของทางราชการ    เพ่ือปรับปรุงเปนหองกิจการสภา  ขนาด ทรัพยสินของทางราชการ
2. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการนํา กวาง 6 เมตร  ยาว 7 เมตร   รายละเอียด และเกิดความสะดวกตอการ
ทรัพยสินมาใชงาน ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด นํามาใชงาน
3. เพ่ือใหมีหองกิจการสภาตาม 2.มีหองกิจการสภา  ตาม
หลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑมาตรฐานการ
 การปฏิบัติราชการ

เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงคท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



131

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
10 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการมา ทําชองทางเดินสําหรับผูพิการ ขนาดกวาง 40,000 มีสถานที่ติดตอราชการที่ สํานักปลัด

(หลังใหม) ติดตอราชการใหแกผูพิการ  และหญิง 1.20 เมตร ยาว 7 เมตร  และปรับปรุง สะดวกในการใหบริการ
มีครรภ เคานเตอรใหบริการประชาชน ยาว 3 เมตร ประชาชนทั่วไป ผูพิการและ
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด หญิงมีครรภ
ราชการแกประชาชนทั่วไป

11 โครงการกอสรางกําแพงรอบ เพ่ือใหสถานที่ราชการมีรั้วลอม 1. กอสรางกําแพง ดานทิศเหนือของอาคาร 530,000 1. สถานที่ปฏิบัติราชการมีรั้ว สํานักปลัด
สํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญและ รอบและมีความปลอดภัยแก (แนวกําแพงดานหลัง-ทางเขาสํานักงาน) ลอมรอบ  เกิดความปลอดภัย
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร ทรัพยสินของทางราชการ ระยะทาง 87  เมตร  ดานทิศใต    (ตามแนว แกทรัพยสินของทางราชการ
สํานักงาน   ถนนทางออก)  ระยะทาง  55  เมตร  ดาน และสถานที่ราชการมีความ

ทิศตะวันตกของอาคาร   (แนวกําแพงดาน เปนระเบียบเรียบรอยและ
หนา)  ระยะทาง  9  เมตร  สวยงาม
2. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณสํานักงาน
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางอาคาร 2. เพ่ือใหอํานวยความสะดวกแกผูมา กอสรางอาคารโรงจอดรถยนต ขนาดกวาง 490,000 1. ผูมาติดตอราชการเทศบาล สํานักปลัด
โรงจอดรถยนต ติดตอราชการเทศบาลและบุคลากร 12.50 เมตร  ยาว  22.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ มีความสะดวกในดานอาคาร

ของเทศบาล 275  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน สถานที่ และเกิดความพึงพอใจ
3. เพ่ือใหสถานที่ราชการมีความ เทศบาลกําหนด ในการใหบริการ
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม 2. สถานที่ราชการมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม
13 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 1. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 1,850,000 การกําจัดขยะมูลฝอยเกิด กอง

อัดทาย ปฏิบัติงาน ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล   ไมต่ํากวา ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ 130 แรงมา บรรทุกขยะมูลฝอยไมนอยกวา  
ทํางาน 7 ลบ.ม. พรอมระบบไฮดรกลิก ชุดอัดทาย  

และชุดยกเท จํานวน 1 คัน  

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ
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2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
14 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวาง จัดกิจกรรมวันเทศบาล  ไดแก 20,000 20,000 20,000 1.เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัด

เทศบาลกับประชาชน ทําบุญตักบาตร  จัดนิทรรศการผลงาน สามัคคีในหนวยงาน  
แตละกอง  แขงขันกีฬาระหวาง 2.การทํางานมีประสิทธิภาพ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 3.เกิดความเขาใจอันดี
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ระหวางเทศบาลกับประชาชน

15 โครงการเทศบาลเคล่ีอนที่ 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ ดําเนินกิจกรรม  ตามโครงการ 70,000 70,000 70,000 ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด
ใหบริการภาครัฐแกประชาชน เทศบาลเคล่ือนที่  เชน  การบริการ และทั่วถึงในการรับบริการ
2. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ ตรวจสุขภาพเบื้องตนใหแกประชาชน จากเทศบาล
จากภาครัฐอยางทั่วถึง บริการตัดผม  บริการรับชําระภาษีฯลฯ

16 โครงการสํารวจจํานวนผูเสียภาษี เพ่ือเพ่ิมรายไดของเทศบาล - สํารวจจํานวนผูเสียภาษีในเขตเทศบาล 35,000 35,000 35,000 รายไดของเทศบาลเพ่ิมขึ้น กองคลัง
เพ่ือขยายรายไดเทศบาลและ    

 รณรงคการชําระภาษี  แผนพับ/เอกสารส่ิงพิมพรณรงคการชําระ
ภาษี

7.4    แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด เพ่ือใหเทศบาลมีเว็บไซดที่มี พัฒนาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซดของ 2,400 2,400 2,400 เว็บไซดของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

ขอมูลที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน เทศบาลตําบลแวงใหญ ใหเปนปจจุบัน แวงใหญ มีขอมูลที่เปน
และมีขอมูลขาวสารทางราชการที่เปน ปจจุบันและครบถวน
ประโยชนตอประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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7.5 แนวทางการพัฒนา  : เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

2554(บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)
1 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 1. เพ่ือใหไดรับทราบปญหาความ -  จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือ 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป สํานักปลัด

จัดทําแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนา เดือดรอนของประชาชนที่แทจริง ทบทวนแผนพัฒนาสามป และแผน แผนพัฒนาการศึกษาและแผน
การศึกษา และแผนชุมชน 2.  เพ่ือนําปญหาความเดือดรอน พัฒนาการศึกษา ชุมชน เปนแนวทางในการ

-  สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมทองถ่ิน ดําเนินงาน
เพ่ือทบทวนแผนชุมชน

2 โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ สํานักปลัด
ในการใหบริการประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ ในการบริการประชาชน อยางนอย ในการใหบริการของเทศบาล

ผูที่เก่ียวของวามีความพึงพอใจ ปละ  1  ครั้ง  ตามแบบที่กําหนด มากขึ้น
ตอการบริการของเทศบาลมากนอย
เพียงใด
2. เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะห
และปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล

9,376,400 9,893,400 12,028,400  
40,422,400 51,644,490 54,704,100

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

รวมทั้งสิ้น   7  ยุทธศาสตร
รวมยุทธศาสตรท่ี  7

วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการโครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา-----สวนที่  5



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556 )                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)----(สวนที่ 6) 

134  
สวนท่ี  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

**************** 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล         ถือวามีความสําคัญในการพัฒนาเทศบาล 
ท้ังนี้เพ่ือใหทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  อันจะเปน
ประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอ ๆ  ไป   และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน  และ
นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเปนการตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดและเปนไปตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง  ประชาชนไดรับประโยชนอันเปนผลการมาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เพ่ิมมากขึ้น 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ           ไดแตงตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล 

การพัฒนา  หรือเรียกวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         ซ่ึงมีประธานสภาเทศบาลเปน
ประธานคณะกรรมการประกอบจากหลายฝายดวยกัน  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม  หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ  ผูแทนฝายบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลาย ๆ ฝายนี้  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. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป      กรรมการ 
  11. นายสํารวย  หงสคําด ี  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูท่ี 3   กรรมการ 
  12. นายสมัย  พุทธโส  ผูทรงคุณวุฒ ิ หมูท่ี 1   กรรมการ 
  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน    เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง    ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  6.2.  วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
   เทศบาลตําบลแวงใหญ  ใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน  3  
แบบ  และใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  2  แบบ    คือ  
  -  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  วัตถุประสงค 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส  เปนเครื่องมือ
หนึ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ       ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
-  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด     โดยมีประเด็นในการประเมิน    3  
สวน      คือ   (1)   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม                
(2)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตรและ   (3)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 

-  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
-แบบที่  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 
 

วัตถุประสงค 
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เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
-  แบบที่  3/4  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ือใชในการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมเม่ือโครงการแลวเสร็จ 
6.3. ระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
-  แบบ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะติดตามผล

การดําเนินงาน  รายไตรมาส  3  เดือน  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม  ซ่ึงเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 
- แบบ 3/1  แบบประเมินผลจะดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จะประเมินความพึงพอใจ  

และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร  การเปล่ียนแปลงของ
ตัวช้ีวัด 
โดยกําหนดรายงานปละ  1  ครั้ง  หลังส้ินสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในภาพรวม   โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 

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

- ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  เม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน  จะประเมินผลโครงการ
ในภาพรวม  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ ไตรมาสท่ี  1 
         
สวนที ่ 1   ขอมูลทั่วไป         
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เทศบาลตําบลแวงใหญ      
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี          
     (1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)                            (2)    ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม  - มีนาคม)   
     (3)   ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน)                          (4)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)  
         
สวนที ่ 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป       
         
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป      

  ปที่  1 ปที่  2 ปที่  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  2551 
  จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ท่ีเสร็จ ท่ีอยูระหวาง ท่ียังไมได ท่ีมีการยกเลิก ท่ีมีการเพิ่มเติม ท้ังหมด 
    ดําเนินการ ดําเนินการ       
  จํานวน    รอยละ จํานวน    รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

รวม                         
 
 
 
 
 
 

4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด    
  ปที่  1 ปที่  2 ปที่  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  2551     

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

              

              

              

              

              

              

รวม             

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
7.   โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2551   

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
โครงการ ดําเนินการ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ 

      
  แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ท่ีไดรับ ท่ีเบิกจายไป 

            
            
            
      
            
            
            
            

รวม           
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สวนที่  4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
    
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน  ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการ   
รายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ    
    
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป    
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลแวงใหญ    
2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน .................................    
    
สวนที ่ 2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2551    
    
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฎอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัต ิ  
    

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ  
  จํานวนโครงการท่ี จํานวนโครงการ  
  ปรากฎอยูในแผน ท่ีไดปฏิบัติ  

1) การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ      
2) การพัฒนาเมืองเปนเมืองนาอยู      
3) การพัฒนาสุขภาพอนามัย      
4) การพัฒนาดานสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
5) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ      
และส่ิงแวดลอม      
6) การพัฒนาการเมือง - การบริหาร      
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สวนที ่ 3  ผลการดําเนินงาน    
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
        
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ       
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น       
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

ภาพรวม       
 
5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร     
ยุทธศาสตรที ่ 1  :  การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ   
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ     

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ   
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน   
   ในทองถ่ิน   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

ภาพรวม   
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แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :   แบบท่ี  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป        
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง      
2. อาย ุ (1)  ต่ํากวา  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)  อ่ืน  ๆ   
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร   
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................   
สวนที ่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม       
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ       
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม       
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น       
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน       
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       
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แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในภาพรวม 

คําชี้แจง  :   แบบท่ี  3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   
หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ      
สวนยุทธศาสตร....................................................................................................................... 
สวนที ่ 1  ขอมูลทั่วไป      
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง    
2. อาย ุ (1)  ต่ํากวา  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) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกวาปริญญาตร ี (6)  อ่ืน  ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
สวนที ่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการ 
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี 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. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น   
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
ประจําป  2550 

การติดตามโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

การกอสราง 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ี

ใชบริการ 
ลําดับท่ี 

ยุทธศาสตร/
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

นําไป
ดําเนินการ

จริง 

ไมไดนําไป
ดําเนินการ 

เปนไปตาม
กําหนดเวลา 

ไ0มเปนไป
ตาม

กําหนดเวลา เปนไปตาม
แบบแปลน 

ไมเปนไป
ตามแบบ

แปลน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

เบิกจาย รอยละ 
หมายเหตุ 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
 



ฉบับท่ี   ๑๒๑/๒๕๕๓ 

 
ประกาศเทศบาลตําบลแวงใหญ 

เรื่อง   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป   เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
 

******************** 
 

  อาศัยอํานาจตามความ  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช

แผนพัฒนาท่ีไดรับการอนุมัตแิลวและนําไปปฏิบัต ิ รวมท้ังแจงสภาทองถิ่น   คณะกรรมการบรหิารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประกาศให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสบิหาวัน    นับแตท่ีประกาศใชและติดประกาศโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสบิวัน 
 

  เทศบาลตําบลแวงใหญ    จึงขอประกาศบังคับใชแผนพัฒนาสามป เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖  ใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ท้ังนี้ ตัง้แตวันที่   ๓๐    เดอืน  ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๓     เปนตนไป 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๓๐    เดอืน   ธันวาคม      พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

   

สุรพล  เวียงวงษ 

(นายสุรพล  เวียงวงษ) 

นายกเทศมนตรตีําบลแวงใหญ 

 



1

ยุทธศาสตร :   การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสรมิสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

2554 

(บาท)
2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการจัดเวทีประชาคม 1. เพื่อเสริมสรางสถาบัน 1. จัดเวทีประชาคมคัดเลอืกคณะทํางาน 20,000 ครอบครัวมคีวาม สํานักปลัด

คัดเลอืกคณะทํางานศูนยพัฒนา ครอบครัวใหอบอุน ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนและ อบอุน สมาชกิใน เทศบาล

ครอบครัวในชุมชน 2. เพื่อเสริมสรางภูมคิุมกันใหแก สรางเครอืขายครอบครัว ครอบครัวมภีูมคิุมกัน รวมกับ 

สมาชกิในครอบครัวทุกวัยให 2. ประชุมเชงิปฏบัิตกิารคณะทํางาน จากปญหาสังคมดาน สนง.กจิการ

จากปญหาสังคมตาง ๆ ไดแก ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน   ตาง ๆ สตรีและ

ปญหายาเสพตดิ ปญหาเอดส 3. สนับสนุนกจิกรรมศูนยพัฒนา สถาบัน

ปญหาความยากจน ครอบครัวในชุมชน ครอบครัว

กรมพัฒนา

สังคมฯ

2 โครงการอุดหนุนการแขงขันกฬีา 1. เพื่อใหประชาชนมสีุขภาพ สนับสนุนงบประมาณ ใหแกจังหวัด 30,000.00 1. ประชาชนมสีุขภาพ สํานักปลัด

แหงชาต ิคร้ังท่ี 40 (พ.ศ. 2554) รางกายแข็งแรง ขอนแกน ในการดําเนนิงาน รางกายแข็งแรง

2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 2. เกดิความรัก  ความ

สามัคคี

50,000.00รวมยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผดิชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป - เพิ่มเตมิ   ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2554-2556)    

เทศบาลตําบลแวงใหญ

งบประมาณและที่มา



2

ยุทธศาสตร :   การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการผลติสนิคาเกษตร

2554 

(บาท)
2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ขนาดกวาง 50.00 เมตร ยาว 350 เมตร 1,800,000 ประชาชนมนี้ําเพื่อ กองชาง

(ชวงหลังฝายตนโพธ์ิเชื่อมถนน แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและ ลกึเฉลี่ย 4.50 เมตร  รายละเอยีดตาม อุปโภค บริโภคท่ี

ทาเกวยีนพัฒนา) หมูท่ี  4 อุปโภค บริโภค แบบแปลนเทศบาลกําหนด เพยีงพอ

2 โครงการขุดลอกหนองบักตู หมูท่ี  5 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ขนาดกวาง 450 เมตร ยาว 50  เมตร 400,000 ประชาชนมนี้ําเพื่อ กองชาง

แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและ ลกึเฉลี่ย  รายละเอยีดตามแบบแปลน อุปโภค บริโภคท่ี

อุปโภค บริโภค เทศบาลกําหนด เพยีงพอ

3 โครงการขุดลอกหนาฝายบาน เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ขนาดกวาง 70 เมตร ยาว  100 เมตร 1,200,000 ประชาชนมนี้ําเพื่อ กองชาง

ดอนบาลไท  หมูท่ี  2 แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและ ลกึเฉลี่ย  1.50  เมตร  รายละเอยีด อุปโภค บริโภคท่ี

อุปโภค บริโภค ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เพยีงพอ

4 โครงการขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ขนาดกวาง 18  เมตร  ยาว 1000 เมตร 1,766,000 ประชาชนมนี้ําเพื่อ กองชาง

ตอนบน แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและ ลกึเฉลี่ย 3  เมตร หรอืปริมาตรดนิขุด อุปโภค บริโภคท่ี

อุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 50,400  ลบ.ม. เพยีงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางคันดนิรอบโคก 1. เพื่อกัน้แนวเขตท่ีสาธารณะ ขนาดคันดนิกวาง 6  เมตร  ยาว 1,000 1,236,000 สามารถปองกันการ กองชาง

บะแจง  หมูท่ี  1 ประโยชนใหมสีัดสวนท่ีชัดเจน เมตร  สูงเฉลี่ย 1-2 เมตร หรอืปริมาตร บุกรุกท่ีสาธารณะ

2. เพื่อปองกันการบุกรุกท่ี ดนิถมไมนอยกวา  22,960  ลบ.ม. ประโยชนและรักษา

สาธารณะประโยชนและรักษา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด พื้นท่ีปา

พื้นท่ีปา

3,000,000 3,402,000รวมยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผดิชอบ



3

ยุทธศาสตร :   การพัฒนาเมอืงและชุมชนนาอยู 

แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถงึ

2554 

(บาท)
2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 กอสรางถนนคสล. ถนน เพื่อประชาชนในทองถิ่น มถีนน ขนาดกวาง 3.50 เมตร  ยาว 780 เมตร 1,522,600 ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

บะแค -  หัวฝาย หมูท่ี  5 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร   รายละเอยีดตาม ไดสะดวก รวดเร็ว

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว แบบแปลนเทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อประชาชนในทองถิ่น มถีนน กอสรางถนนลาดยาง ความยาว  0.260 1,599,000 ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

ถนนหนองอนิทรพัฒนา  หมุท่ี  3 สําหรับสําหรับใชในการคมนาคม กม.  ผวิจราจร AsPhaltic Concrete  ไดสะดวก รวดเร็ว

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง   6.00   เมตร   ไหลทาง  

หนิคลุกขางละ 1.00  เมตร     พรอม  

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40  เมตร พรอมบอพัก คสล. ท้ังสอง

ขาง ยาวขางละ  195 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

1,599,000 1,522,600 0รวมยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชนนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผดิชอบ



4

ยุทธศาสตร :   การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี

แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาขดีความสามารถในดานการบรหิารจัดการ  การเงนิ การคลังและงบประมาณ

2554 

(บาท)
2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงลาน คสล. เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสนิ ปรับปรุงลาน คสล. โดยรื้อถอนเสาธง 496,000 สถานท่ีราชการ กองชาง

บริเวณหนาสํานักงานหลังเกา ของทางราชการ และสถานท่ี และกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มคีวามเปนระเบียบ

ราชการมคีวามเปนระเบียบ ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  15.40 เมตร เรียบรอยและมคีวาม

เรียบรอย หนา  0.15  เมตร  หรอืพื้นท่ีคอนกรีต ปลอดภัยในทรัพยสนิ

ไมนอยกวา  77  ตารางเมตร ของสวนราชการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

496,000 0 0

2,145,000 4,522,600 3,402,000รวมเพิ่มเตมิแผนทั้งสิ้น 

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)



3.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาเมอืงและชุมชนนาอยู

  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถงึ

2554     

(บาท)

2555 

(บาท)

2556 

(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น  ผวิจรารจร  กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง 550,000   ครัวเรอืนท่ีมกีารคมนาคม กองชาง

ถนนราษฎรบูรณะ หมูท่ี  3 ไดมถีนนสําหรับใชในการ 228  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ สะดวก  รวดเร็ว มรีอยละ

(โครงการนโยบายผูบรหิาร) คมนาคมไดอยางสะดวก 0.20  เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน 65   ของครัวเรอืนท้ังหมด

รวดเร็ว เทศบาลกําหนด ในเขตเทศบาล

3.  ยุทธศาสตร : การพัฒนาเมอืงและชุมชนนาอยู

  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถงึ

2554     

(บาท)

2555 

(บาท)

2556 

(บาท)

1 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ปรับปรุงยกระดับพื้นทางหนิคลุก  พื้นทางเดมิ 838,000   ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

ราษฎรบูรณะ  หมูท่ี  3 ไดมถีนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง  6.00  เมตร  พรอมงานปูผวิจราจร ไดสะดวก รวดเร็ว

(โครงการนโยบายผูบรหิาร) คมนาคมไดอยางสะดวก Asphaltic Concrete     ขนาดความกวาง 6.00

รวดเร็ว เมตร  ความยาว  231  เมตร  หนา  0.05   เมตร

หรอืพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา   1,386   ตร.ม.

รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

แผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2554-2556)   

เทศบาลตําบลแวงใหญ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2554-2556)    

เทศบาลตําบลแวงใหญ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ


