
ค ำน ำ 
 

เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของตนเองใหพั้ฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 

การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการที่
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

จึงหวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ จะเปน็เครื่องมือ 
ที่จะสามารถสนับสนุนการด าเนินการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น าไปสู่จุดหมายในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
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บทที่  1 
บทน ำ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอ และแผน
ชุมชน  แต่เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
ดังนั้นการก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต ยาวนานเพียงใด ประกอบกับข้อมูลปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(1) เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม 
(2) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 

1.3 กระบวนกำรจัดท ำ / ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจงัหวัด 
- จัดท า / ทบทวน “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดขอนแก่น” 
- ส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ อปท. และ คกก. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุม 
ประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง 

Ω    จัดเก็บข้อมูล 
Ω   วิสัยทัศน์ 
Ω   วิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น 

                                                  ทบทวน (แผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับปัจจุบัน) 
Ω    พันธกิจ 

                  Ω     จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
                               Ω     ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
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                     คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
Ω    รวบรวมแนวทำง / ข้อมูลกำรพัฒนำ / วิเครำะห์ 

Ω   จัดท ำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

                     คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
Ω    รวบรวมแนวทำง / ข้อมูลกำรพัฒนำ / วิเครำะห์ 

Ω   จัดท ำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
Ω    พิจำรณำรำ่งแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
Ω    พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
          - ส าหรับ อบต. ให้นายก อบต. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภา อบต.  ให้แสดงความเห็นชอบ    
         ก่อน แล้วนายก อบต. จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
Ω    แจ้งสภำท้องถิ่น กบจ. อบจ. อ ำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
Ω   ประกำศให้ประช ำชนในท้องถิ่นทรำบตำมระเบียบฯ 
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีเครื่องมือที่ใช้

ในการพัฒนาเมืองในระยะยาวอย่างมีทิศทาง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาที่
น าไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

***************** 
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

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

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

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

  2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น้ าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมีล า

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

2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 

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

                   2.1.5  จ านวนประชากร (ณ  วันที่  15  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2556)  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,175  คน  แยกเป็นชาย  2,498  คน  หญิง 2,677  คน  จ านวน
ครัวเรือน 1,542  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) หมู่บ้านที่มีจ านวน
ประชากรมากที่สุดคือ บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่  3  มีจ านวน 1 ,070  คน ส่วนหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อย
ที่สุดคอื บ้านบะแค  หมู่ที่  5  มีจ านวน  554  คน  
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2.1.6   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  (ณ วันที่  15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556)  1,542   

ครัวเรือน 

      ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

หมู่ที ่
2553 

 
2554 

 

 
2555 

 

2556 
 (ณ วันที่ 15 เดือน 

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

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

รวม
ทั้งสิ้น 

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

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 
 

หมู่ที่ หน่วย 

ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2553 2554 2555 
2556 

(ณ วันที่ 15 
เดือน มี.ค.)  

1 ครัวเรือน 205 212 213 218 

2 ครัวเรือน 194 199 199 204 

3 ครัวเรือน 395 408 412 422 

4 ครัวเรือน 164 165 167 169 

5 ครัวเรือน 144 147 147 150 

6 ครัวเรือน 148 153 154 155 

7 ครัวเรือน 208 213 215 224 

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

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู (คน) 

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 99 3 2 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 127 3 1 

ระดับประถม(รัฐบาล) 2 292 23 12 

ระดับประถม(เอกชน) 1 173 17 3 

ระดับมัธยม 1 843 40 16 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
   -ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ ช่ือประเพณ ี
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่ 1-

12) 
รายละเอียด (จุดเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห ่กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเกา่-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่

4 ประเพณีสงกรานต ์ 4 รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาลเจ้า
พ่อปู่ตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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2.1.8 ด้านสาธารณสุข  

- แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

จ านวนแพทย์ - คน 

จ านวนพยาบาล 2 คน 

จ านวนทันตแพทย์ 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จ านวนเภสัชกร 1 คน 

จ านวน อสม. 114 คน 

จ านวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
 

-   สถานพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลรัฐ - แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเอกชน - แห่ง 

จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง 

จ านวนคลีนิคเอกชน 4 แห่ง 

จ านวนร้านขายยา 1 แห่ง 
 

 - โรคระบาด 

ที ่ ชื่อโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
 

2.1.9  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
 จ านวน ทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนทีไ่ด้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

692 
61 
6 

644 
61 
6 

744 
76 
6 

693 
76 
6 
 

830 
74 
6 
 

681 
74 
6 
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- ศาสนสถาน  

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

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

  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แห่ง 
  (2)  สุสานคริสต์   - แห่ง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แห่ง 
  (4)  สุสานอ่ืนๆ   - แห่ง 
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2.1.10 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2556 
    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2556  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 1,001 ครัวเรือน 7 

หมู่บ้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน 

(จปฐ) 
ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 

จ านวนที่ 
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 
7 ตัวช้ีวัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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

583 คน 0 0.00 583 คน 100 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน 

37 คน 1 2.70 36 คน 97.30 

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  1,001 
ครัวเรือน 

22
ครัวเรือน 

2.20 979
ครัวเรือน 

97.80 

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,001
ครัวเรือน 

4
ครัวเรือน 

0.40 
997

ครัวเรือน 
99.60 

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือ
คัดกรองความเสี่ยงฯ  

2,126 
คน 

63 คน 2.96 
2,063 

คน 
97.04 

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

3,613 
คน 

9 คน 0.25 3,604 
คน 

99.75 

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

     

1.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

1,001 
ครัวเรือน 

1 
ครัวเรือน 

0.10 
1,000 

ครัวเรือน 
99.90 

2.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

1,001 
ครัวเรือน 

 0 
0.00 1,001 

ครัวเรือน 
100 

3.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

4.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,001 
ครัวเรือน 

4 
ครัวเรือน 

0.40 997 
ครัวเรือน 

99.60 

5.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,001 
ครัวเรือน 

2
ครัวเรือน 

0.20 999 
ครวัเรือน 

99.80 

6.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,001 
ครัวเรือน 

1
ครัวเรือน 

0.10 1,000
ครัวเรือน 

99.90 

7.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

8.ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,001 
ครัวเรือน 

6 
ครัวเรือน 

0.60 995 
ครัวเรือน 

99.40 
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ตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) 

ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 
จ านวนที่ 
ส ารวจ
ทั้งหมด 

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

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

121 คน 0 0.00 121 คน 100 

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

0 0 0.00 0 0.00 

5.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได ้

2,463 
คน 

1 คน 0.04 2,462 99.96 

หมวดที่  4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมี
รายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 

     

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

33 คน 1.43 2,281 
คน 

98.57 

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

1,001 
ครัวเรือน 

57 
ครัวเรือน 

5.69 
944 

ครัวเรือน 
94.31 

4.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,001 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.30 998 
ครัวเรือน 

99.70 

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี  6 ตัวชี้วัด 

     

1.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 3,854 
คน 

334 คน 8.67 3,520 
คน 

91.33 
 

2.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3,854 
คน 

384 คน 9.96 3,470 
คน 

90.04 

3.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3,613 
คน 

6 คน 0.17 3,607 
คน 

99.83 

4.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

651 คน 0 0.00 651 
คน 

100 

5.คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

42 คน 0 0.00 42 คน 100 

6.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน 

1,001 
ครัวเรือน 

5 
ครัวเรือน 

0.50 996 
ครัวเรือน 

99.50 
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2.1.11  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ต ารวจ   72 นาย 

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

  2.1.12 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การคมนาคมขนส่ง  สถานีขนส่ง 
 

ที ่ ชื่อสถานีขนส่ง สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 

        

  -การคมนาคมขนส่ง  สถานีรถไฟ 

 

ที ่ ชื่อสถานีรถไฟ สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 
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-ระบบโครงข่ายถนน 
ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ่-ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพูลสมหวัง 0.350 
7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุรีราษฎร์บ ารุง 0.780 
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
14 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
16 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
17 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 0.540 
21 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอานนท์ 0.310 
23 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริราษฎร์บ ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรัง ถนนยุทธศาสตร์ 3.600 
29 ลูกรัง ถนนโสกมูลหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรัง ถนนเครือซูท 0.990 
31 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรัง ถนนหนองอินทร์พัฒนา 0.860 
33 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
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34 ลูกรัง ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรัง ถนนฝายราษฎร์-โนนตะก่ัว 1.850 

 

- ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 
 

ที ่ ประเภทสะพาน ชื่อสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 

1 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 4 0.05 

        

- ประปา 

ปริมาณการใช้น้ าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

- ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลัง  

-การสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวนโทรศัพท์บ้าน 1,000 หมายเลข  

จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 7 หมายเลข  
 

2.1.13  ด้านเศรษฐกิจ 
  -อุตสาหกรรม 

จ านวนโรงงาน 1 โรงงาน 

จ านวนแรงงาน 10 คน 

 

ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
36 ลูกรัง ถนนหนองเขียนพัฒนา 0.760 

37 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรัง ถนนบะแค-โนนสวรรค ์ 2.150 
39 ลูกรัง ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรัง ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรัง ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรัง ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรัง ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรัง ถนนรวมญาติ 0.480 
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2.1.14 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปริมาณน้ ากักเก็บ 

ปริมาณน้ ากักเก็บ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 

  -ทรัพยากรป่าไม้ 

 
ประเภทป่า พ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) 

ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านบะแค หมู่ที่  5 0.21 

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

-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

 

พ้ืนที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พ้ืนที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนที่สถานศกึษา 0.10 ตร.กม. 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 

 -ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย - แห่ง 

จ านวนรถยนต์เก็บขยะ 2 คัน 

จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง 

2.2  ศักยภาพท้องถิ่น 
  2.2.1  ศักยภาพโครงสร้างบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  คือ นายสุรพล  เวียงวงษ์  
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คณะผู้บริหารเทศบาล 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสุรพล  เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรี 085-6117564 
2 นางประภาวรรณ  บุญตา รองนายกเทศมนตรี 087-4375045 
3 นายสายัณห์  งวงช้าง รองนายกเทศมนตรี 089-5559688 
4 นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 086-6381451 
5 นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 086-2283862 

 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย ประธานสภาเทศบาล 089-8411750 
2 นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ รองประธานสภาเทศบาล 081-0480678 
3 นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 086-2221919 
4 นายอนันต์  โคสาดี สมาชิกสภาเทศบาล 084-0325401 
5 นายเลิง  สุโข สมาชิกสภาเทศบาล 086-2319730 
6 นายธานินทร์  ศิริมงคลเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 089-2794711 
7 นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก สมาชิกสภาเทศบาล 089-7094995 
8 นายสุรศักดิ์  สุขโข สมาชิกสภาเทศบาล 089-0847254 
9 นายสุทัศน์  บุคละ สมาชิกสภาเทศบาล 089-2796871 

10 นายคมกฤษ  โทอ้ึน สมาชิกสภาเทศบาล 080-7580792 
11 นายวสันต์  จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล 081-1879564 
12 นางไมตรี  ดีสม สมาชิกสภาเทศบาล 080-7643024 
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ส ำนักปลัดเทศบำล 
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) (1)ว่ำง 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) (1) 
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

(นักบริหำรงำนคลัง 6) (1) 

16 

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

 
 ปลัดเทศบาล 

  (นักบริหารงานเทศบาล 8) (1)                                                                
                                                                                                                                                                             หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                                                                               เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 5  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 7)(1) 

  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ   

สิ่งแวดล้อม 
   (นักบริหำรงำนกำรสำธำรณสุข 7) (1) 

กองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง 7)(1) 

1.  งำนธุรกำร                                   5. งำนกำรศึกษำ                           
    - จพง.ธุรกำร 2-4/5 (1)               - นวก.ศึกษำ 4(1)  
    - ผช.จนท.ประชำสัมพนัธ์(ภำรกิจ)(1)  - ครูผู้ดูแลเด็ก(อันดับครูผู้ช่วย)
(3)                   
 -  พนง.ขับรถยนต์ (ทั่วไป)(1)             - ผู้ดูแลเด็ก(ภำรกิจ)(2) 
-  คนงำน (ทั่วไป)(1)           
2. งำนกำรเจ้ำหนำ้ที ่                          6. งำนแผนและงบประมำณ 

  - บุคลำกร 7ว(1)                            - จนท.วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
4(1) 
                                                    - คนงำน (ทั่วไป)(1) 
3. งำนทะเบียนรำษฎร                         7. งำนนิติกำร 
-  จนท.บริหำรงำนทะเบียนและบัตร 6ว(1)     - นิติกร 5(1) 
4. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย     
  - จพง.ป้องกันฯ 2-4/5 (1)                   
  - พนง.ขับรถยนต์(ประจ ำ) (2)            

1. งำนกำรเงินและบัญช ี
  - นักวิชำกำรเงินและบัญชี 5  (1) 
  - ผช.จนท.กำรเงินและบัญชี

(ภำรกิจ)(1) 
  - ผช.จนท.ธุรกำร(ภำรกิจ)(1) 
2. งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ 
  - จพง.จัดเก็บรำยได้ 6ว(1) 
  - ผช.จนท.จัดเก็บรำยได้(ภำรกิจ) 
(1) 
  - จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน(ประจ ำ)

(1) 
  - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ ำ) (1) 
3. งำนพัสดุ 
   - จพง.กำรเงินและบัญช ี2(1)  
 

1. งำนวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธำ 5(1) 
   - ผช.จนท.ธุรกำร(ภำรกิจ)(1) 
   - ช่ำงปูน(ภำรกิจ)(1) 
   2. งำนสำธำรณูปโภค 
   - นำยชำ่งโยธำ 4(1) 
   - ผู้ช่วยช่ำงทุกประเภท (ประจ ำ)

(1) 
   -  ช่ำงไม้ (ภำรกิจ)(1) 
   3 งำนจัดสถำนทีแ่ละกำรไฟฟ้ำ

สำธำรณะ 
   - นำยชำ่งไฟฟ้ำ 4 (1) 
   - ผช.ช่ำงไฟฟ้ำ(ภำรกิจ)(1) 
 
 

1. งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
   - จพง.ธุรกำร 4 (1) 
   - พนง.ขับรถยนต์ (ประจ ำ)(1) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ภำรกิจ)(1) 
   - คนงำนประจ ำรถขยะ (ภำรกิจ)(1) 

   - คนงำน (ทั่วไป)(1) 
   - คนงำนประจ ำรถขยะ (ทั่วไป)(3) 
   - พนง.ขับรถยนต์(ทั่วไป) (1) 
2. งำนส่งเสริมสุขภำพ  
   - นักวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ 5 (1) 
3. งำนควบคุมและป้องกันโรค 
   - เจ้ำหน้ำที่พยำบำล 3(1) 
   - คนงำน (ทั่วไป) (1) 
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 - บุคลากรเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อส่วนราชการ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน 
ครูเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 1 - - - - 

ส านักปลัดเทศบาล 7 2 3 6 3 

กองคลัง 5 2 3 - - 

กองช่าง 3 1 4 - - 

กองสาธารณสุข 4 1 2 6 - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 

รวม 21 6 12 12 3 
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2.2.2 ศักยภาพด้านการคลัง 
 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงป ี 
2553 

รับจริงป ี 
2554 

รับจริงป ี 2555 

รายได้จัดเกบ็เอง     

หมวดภาษีอากร 100 299,301.00 339,834.00 347,268.60 

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

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

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

(4) อากรการฆ่าสัตว ์ 104 - - - 

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

(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหนา่ยเนื้อสัตว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนนัเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 - - - 

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

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอจุจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานทีส่ะสมอาหาร 128 - - 2,300.00 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

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

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 11,950.00 28,855.00 27,900.00 

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคบั
ท้องถิ่น 

139 - - - 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 20,389 215,400.00 89,052.00 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี 
2553 

รับจริงป ี 
2554 

รับจริงป ี 2555 

(12)ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือ 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

142 - - - 

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

144 - - - 

(14)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

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

(16)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

147 2,175.00 2,550.00 2,699.00 

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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 620,490.46 772,357.92 954,978.75 

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

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

(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 204 - - - 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 251 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300 319,426.00 609,834.00 301,904.00 

(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้ 301 - - - 

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

(3) ค่าเขียนแบบแปลน 303 - - - 

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

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



  

 Strategic plan development (2014 - 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20 

 
 

 
 
 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงปี  
2553 

รับจริงปี   
2554 

รับจริงปี  
2555 

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

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือล้อเลื่อน 1001 - - - 

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

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

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

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

(6) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

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

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

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

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

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

(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะท้องถิ่นและ
กิจการอ่ืนอุดหนุนทั่วไป 

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

     

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

     

รายรับจากเงินสะสม  40,500.00 6,888,493.00 - 

รายรับจากเงินกู้  - 5,476,000.00 - 

รวมท้ังสิ้น  35,712,214.37 46,978,432.54 36,835,014.38 
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สถิติรายจ่ายย้อนหลัง  3  ปี 
 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2553 
รายจ่ายจริงปี       

2554 
รายจ่ายจริงปี      

2555 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ - - - 

ค่าช าระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

- 140,384.45 772,353.67 

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

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

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 195,729.60 223,542.00 184,259.00 

เงินส ารองจ่าย 267,170.00 112,794.00 271,151.92 

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ - 911,000.00 37,800.00 

รายจ่ายประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

ค่าสาธารณูปโภค 566,091.85 548,051.37 627,531.92 

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

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

221,760.00 - - 
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ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2553 
รายจ่ายจริงปี       

2554 
รายจ่ายจริงปี      

2555 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 791,680.00 369,910.00 417,530.00 

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

รายจ่ายอื่น 
 
 

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

จ่ายจากเงินสะสม 40,500.00 6,888,493.00 - 

จ่ายจากเงินกู้ - 5,476,000.00 - 

     

 รวม 28,202,000.01 42,014,934.42 32,491,248.29 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

 

 

 

 

    เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2554 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 

ยุทธศาสตร์ 
2555 2556 2557 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

52 5,023,500.00 44 4,919,100.00 45 9,408,500.00 

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

10 5,933,000.00 11 5,723,000.00 12 5,273,000.00 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

32 22,026,000.00 36 26,775,000.00 41 23,590,950.00 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  
การค้าและการ
ลงทุน 

5 175,000.00 6 235,000.00 6 235,000.00 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 385,000.00 10 2,560,000.00 13 2,410,000.00 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

33 5,354,350.00 21 4,695,400.00 19 4,438,400.00 

รวม 141 38,896,850.00 128 44,907,500.00 136 45,355,850.00 
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แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3  ปี ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

แผนภูมิ  แสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การจัดท างบประมาณ 

      ผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19  กันยายน  
2554  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ ใน เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 
12,516,900.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 41 4,210,700.00 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 5 1,968,000.00 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 15 2,249,000.00 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน 1 30,000.00 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 230,000.00 
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 18 3,829,200.00 

รวม 85 12,516,900.00 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามข้อบัญญัติ 
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                               รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีดังนี้ 
 

 
       

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
วันเด็กแห่งชาติ
และจัดงาน
ประกวดหนู
น้อยสุขภาพดี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 1. เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กก่อนวัยเรียน
ให้มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

จัดกิจกรรมในงานวัน
เด็กเช่น กิจกรรมตอบ
ปัญหาชิงรางวัล เล่น
เกมส์ลับสมอง 

2 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

925,260.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเล็ก/นักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ตามบัญชีจ านวน
นักเรียน 

3 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,402,440.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเล็ก/นักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดซื้ออาหารกลางวัน  
ส าหรับศุนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กวัดสระเกษ และวัด
ทรงธรรม และ
สนับสนุนอาหาร 
กลางวันแก่โรงเรียน 
สังกัดโรงเรียน สพฐ.  
ตามหลักเกณฑ์ที่กรม 
ส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่ง
กายและเครื่อง
นอนส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือให้เด็กก่อนวัย
เรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาส 
ได้รับการบริการ
ทางภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อชุดนักเรียนและ
เครื่องนอนแก่เด็กก่อน
วัยเรียนที่ยากจนและ
ด้อยโอกาสส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทรง
ธรรมและวัดสระเกษ 

5 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุสื่อการ
เรียนการสอน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือให้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน
การสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทรง
ธรรม วัดสระเกษ และ
ส าหรับศูนย์เรียนรู้
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

6 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

23,000.00 เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลไดร้ับ
โอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 

สนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 
 
 

7 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 1. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานให้แก่
ผู้ดูแลเด็ก 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 

จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรม หรือไป
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

8 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจ้าง
นักเรียน 
นักศึกษา ช่วง
ปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพ่ือให้
นักเรียน/
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
รายได้ในการแบ่ง
เบาภาระ
ผู้ปกครอง 
2.เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จ้างนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน 

9 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ฉลองศาลปู่
หลวงกลางและ
งานวันลอย
กระทง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

470,000.00 เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดพิธีเซ่นไหว้และ
ฉลองศาลปู่หลวงกลาง
พิธีขอขมาแม่คงคา จัด
ขบวนแห่กระทงของ
ชุมชนต่างๆ 

10 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันขึ้นปีใหม่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีท าบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์ 
 

11 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมรดน้ า ขอ
พรผู้สูงอายุจัดขบวนแห่
หลวงปู่โต ไปตามชุมชน
ต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา และถวาย
เทียนพรรษาตามวัด
ต่างๆในเขตเทศบาล 

13 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ทอดกฐิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ถวายผ้ากฐินตามวัด
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
สนับสนุนชุมชนใน
การจัดงานประเพณี 

14 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดงานบุญ

มหาวิทยาลัยปู
นา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนชุมชนใน
การจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟและงานบุญ
มหาวิทยาลัยปูนา 

15 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ฉลองศาลเจ้า
พ่อหนองโบสถ์
และศาลเจ้าพ่อ

ปู่ตา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนชุมชนใน
การจัดงานฉลองศาล
เจ้าพ่อหนองโบสถ์
และศาลเจ้าพ่อปู่ตา 
 

16 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริม

สนับสนุนงาน
กาชาดประเพณี
ผูกเสี่ยวเทศกาล

ไหม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานกาชาด
ประเพณีผูกเสี่ยว 
เทศกาลไหมให้แก่ท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอแวงใหญ่ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

17 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จ
พระบรมราชินีน
าถ การจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ ฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
องค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

1.จัดซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมประดับธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ 2. 
สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติและวันแม่
แห่งชาติ 

18 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการท้องถิ่น
ไทย ใส่ใจวิถี

พุทธ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง
และสมาชิกสภา
เทศบาล ได้ร่วม
กิจกรรมท าบุญตัก
บาตรและบ าเพ็ญ
กุศลในวันธรรม
สวนะ 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง สมาชิกสภา
เทศบาล ร่วมท าบุญ
ตักบาตรบ าเพ็ญกุศล 
ในวันธรรมสวนะ ตาม
วัดต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

19 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติธรรมและ
อยู่ปริวาสธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 1. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม ศีลธรรม 
2. เพ่ือท านุ บ ารุง 
ส่งเสริมพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมให้
ประชาชน เข้าวัดเพื่อ
ปฏิบัติธรรม และอยู่
ปริวาสธรรม 

20 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
ไหว้พระธาตุ
เจดีย์ของดีแวง
ใหญ ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวง
ใหญ่ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

21 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1. เพ่ือก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงที่เป็น
พาหะน าโรค 
2. เพ่ือลดจ านวน
ผู้ป่วยไข้เลือดออก 

ออกพ่นสารเคมีก าจัด
ลูกน้ า ยุงลาย ในเขต
เทศบาล 

22 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาล 

ด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขและแมว 

23 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคเลปโตสไป

โรซีส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพ่ือลดอัตราป่วย
และอัตราการตาย
จากโรคเลปโตสไป
โรซีส 

ด าเนินกิจกรรมเฝ้า
ระวัง ควบคุมกรณี
เกิดการระบาดของ
โรค 

24 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพ่ือลดอัตราป่วย
และอัตราการตาย
จากโรคอุจจาระ
ร่วง 

ด าเนินกิจกรรมเฝ้า
ระวังควบคุมกรณีเกิด
การระบาดของโรค 
 
 

25 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ควบคุมโรค
ไข้หวัดนกและ
ไข้หวัดใหญ่ 
2009 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพ่ือเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกและ
ไข้หวัดใหญ่ 2009 

ด าเนินกิจกรรมเฝ้า
ระวังควบคุมกรณีเกิด
การระบาดของโรค 

26 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
อุดหนุนศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และสมาชิกใน
ครอบครัวผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

อุดหนุนงบประมาณ
แก่ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอแวงใหญ่ เพื่อ
ด าเนินการกิจกรรม
เกี่ยวกับโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

27 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 
2. เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1. จัดกิจกรรม
ประกวดเต้นแอโรบิค
ประชาชนทั่วไป/เด็ก
นักเรียน 2. จัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ประเภทอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

28 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดู
งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
สมาชิก อสม. 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเพื่อให้ความรู้
และทัศนศึกษาดูงาน 
 

29 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการอบรม
กลกุ่มเสี่ยงและ
ตรวจสุขภาพ

เชิงรุก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 1. เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถป้องกันได้ 
2. เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
บริการด้านสา
ธารณอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมกลุ่มเสี่ยง และ
ออกหน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

30 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุข

มูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 
2. เพ่ือจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.) 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อสม.
ในชุมชน/หมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาล เพ่ือให้
ด าเนินการใน 3 กลุ่ม 
กิจกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขก การ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่อง
ต่างๆ และการ
จัดบริการสาธารณสุข
เบื้องต้น 

31 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ

และตรวจ
สารอาหาร
ตกค้างใน
อาหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยด้าน
อาหารให้แก่
ผู้บริโภค 

1. ออกตรวจสารใน
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
ในตลาดสดเทศบาล
และร้านค้าในเขต
เทศบาล 2. อบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้า 

32 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา

ให้แก่ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1. เพ่ือสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
2. เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 
 
 
 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

33 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ ระหว่าง
บุคลากร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน
ทั่วไปในเขตอ าเภอ
แวงใหญ่ 

จัดส่งนักกีฬาซึ่ง
ประกอบด้วย 
บุคลากรของเทศบาล 
ผู้น าชุมชน อสม. 
สมาชิก อปพร. ฯลฯ 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท.ในเขต
อ าเภอแวงใหญ่ 

34 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชน
แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็น
ก าลังหลักในการ
พัฒนาประเทศใน
อนาคต 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ (20 ก.ย.) 
เช่น กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา เข้าค่ายเยาวชน
หรือค่ายพุทธธรรม  

35 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดงานวันสตรี
สากล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ต าบลแวงใหญ่ มี
ความสามัคคี และ
เกิดความเข้มแข็ง 

สนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ให้แก่กลุ่มองค์กรสตรี
ต าบลแวงใหญ่ 
 
 
 

36 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 1. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนรัก
การอ่านและ
อนุรักษ์ภาษาไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
จิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม และกล้า
แสดงออก 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพ่ือ
ด าเนินการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนด้านต่างๆ 
เช่น ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

37 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย
และรักษาสุขภาพ 

38 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ประกวดเต้นแอ

โรบิคของ
ประชาชน
ทั่วไป/เด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมประกวด
เต้นแอโรบิค
ประชาชนทั่วไป/เด็ก
นักเรียน 

39 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการล้าง
ตลาดสด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้ตลาดสด
เทศบาลเป็นตลาด
สดที่น่าซื้อและมี
มาตรฐาน 

ด าเนินการท าความ
สะอาดตลาดสด
เทศบาล 

40 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดท าแผน

ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือวางแผนชุมชน 
ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาชุมชน 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท า
แผนชุมชน 
 
 
 

41 การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

สตรีและ
ครอบครัวตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา
ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

42 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนด้าน
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท า
มาหากินของ
ราษฎร 

ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการเกษตร เช่น 
การจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
แจกจ่ายราษฎร ได้แก่ 
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธุ์
พืช ปุ๋ย เครื่องมือ
การเกษตร และจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่อง
สูบน้ า เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

43 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการ
ส่งเสริม

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

318,000.00 1. เพ่ือให้ผู้พิการ
แต่ยากจนมีรายได้
ในการด ารงชีวิต
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
 
2. เพ่ือให้ผู้พิการ
แต่ยากจนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการตามบัญชีของ
เทศบาลต าบลแวง
ใหญ่และตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

44 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการ
ส่งเสริม

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ 
มีรายได้ในการด ารง
ชีพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชี
ของเทศบาลต าบล
แวงใหญ่และตาม
นโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

45 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการ
ส่งเสริม

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,524,000.00 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ขาดผู้ดูแลและมี
ฐานะยากจนมี
รายได้ในการด ารง
ชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
ขาดผู้ดูแล และมี
ฐานะยากจนได้รับ
การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตามบัญชี
ของเทศบาลต าบล
แวงใหญ่ และตาม
นโยบายรัฐบาล 

46 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพ่ือให้การ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
มีความถูกต้องตรง
กับข้อเท็จจริงและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
และด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

47 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนน 
รพช.4052 

(ช่วงสี่แยกบ้าน
ดอนบาลไท
เชื่อมหนอง

โบสถ์) หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

700,000.00 1. เพ่ือเป็นการ
ระบายน้ าจาก
อาคารบ้านเรือน
ประชาชน 
2. ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมและลูกน้ า
ยุงลาย 

วางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.60 เมตร 
ความยาวรวม 2 ข้าง
ทาง 617.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 62 บ่อ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

48 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายไฟฟ้า
ระบบจ าหน่ายสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 1. เพ่ือให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพ่ือให้
ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

1. ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหน่ายสู่พื้นที่
การเกษตร 

49 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการขยาย
เขตประปาใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพ่ือขยายเขต
การบริการประปา
ให้ทั่วถึง 
 
2. เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
บริการประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค
ตามถนนแวงใหญ่-
ห้วยยาง และถนน
หรือซอยต่างๆ ตาม
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 

50 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการ
ก่อสร้างหรือ

ซ่อมแซม ถนน
ซอยต่างๆ ราง
ระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ าโดย
ด าเนินการตามแผน
ซ่อมแซมฯของกอง
ช่างหรือตามความ
จ าเป็นเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

51 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์
ดับเพลิงและ

เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือมีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่เพียงพอ
และสามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที่ที่
เกิดภัย 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ดับเพลิงที่ช ารุดและ
ไม่เพียงพอ ตลอดจน
การบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

52 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการจัดตั้ง
หรือฝึกอบรม

ทบทวน
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่ 
อปพร.ในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดตั้งหรือฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

53 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
ช่วงเทศกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ตั้งด่านสกัดทุก
หมู่บ้าน ตั้งด่านสกัด
ถนนชนบท-กุดรู 1 
จุด 

54 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ
ฝึกซ้อมแผน

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 1. เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ประสบสาธารณภัย 
2. เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

55 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
สมาชิก อปพร. 

เนื่องในวัน
สถาปนา อป

พร.22 มีนาคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือให้สมาชิก อป
พร.มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
และมีความสมัคร
สมานสามัคคี 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสามชิก อป
พร. เช่น การร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์  

56 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการป้องกัน
และปราบปราม

ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น (ศต
ส,จ.) เพ่ือด าเนินงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

57 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้

ประสานพลัง
แผ่นดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด และโทษ
ของยาเสพติด
ตลอดจนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อ าเภอแวงใหญ่ (ศต
ส.อ.) เพ่ือด าเนินงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

58 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการป้องกัน
และค้นหา

ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและโทษ
ของยาเสพติด
ตลอดจนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
(ศตส.อ.) เพ่ือ
ด าเนินงานภายใต้
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

59 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการ
สนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 1. เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
 
2. เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ โรงเรียนแวง
ใหญ่วิทยาคม 
โรงเรียนชุมชนบ้าน
แวงใหญ่ โรงเรียน
บ้านบะแคเพ่ือ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

60 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการ
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่ม
วัยรุ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.00 1. เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในกลุ่ม
วัยรุ่น 
2. เพ่ือให้กลุ่ม
วัยรุ่นมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวง
ใหญ่ เพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์
โครงการ  

61 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยุ่ 

โครงการ
ฝึกอบรม

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 เพ่ือให้สมาชิก อป
พร.มีการฝึกอรม
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่สมาชิก 
อปพร. 

62 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  
การค้าและ
การลงทุน 

โครงการ
ส่งเสริม

สนับสนุน
ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ

กษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพ่ือให้มีศูนย์
ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรและ
การประมง แก่ 
ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 

สนับสนุนการ
ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลแวงใหญ่ 

63 การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ ขุด ไถ 
กลบ ขยะมูล

ฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1. เพ่ือลดปัญหา
มลภาวะจากขยะ
มูลฝอย 
2. เพ่ือรักษาความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ค่าจ้างเหมาขุด ไถ 
กลบขยะมูลฝอย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

64 การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ
ขยะอย่างคุ้มค่า
ลดภาวะโลก

ร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 1. เพ่ือลดภาวะโลก
ร้อน 
2. เพ่ือให้
ประชาชนรู้จักการ
รักษาความสะอาด
ในอาคารบ้านเรือน
อย่างถูกวิธี 

1. จัดตั้งธนาคารขยะ
ประจ าหมู่บ้านๆละ1 
แห่ง 2. ประกวด
ชุมชนจัดการขยะครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

65 การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลอก
ท่อระบายน้ า

และก าจัดวัชพืช 
ตามถนนและ

หนองน้ า
สาธารณะต่างๆ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพ่ือการระบาย
น้ าจากอาคาร
บ้านเรือนเป็นไป
อย่างสะดวกและ
ลดปัญหาลูกน้ า
ยุงลาย 
2.เพ่ือให้ถนนและ
แหล่งน้ าสาธารณะ
มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จ้างแรงงานราษฎร์ใน
ท้องถิ่น จ้างเหมา
ผู้ประกอบการ เพ่ือ
ลอกและล้างท่อ
ระบายน้ าในเขต
เทศบาล 

66 การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1. เพ่ือเป็นการ
แก้ไขภาวะโลกร้อน
โดย เพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในชุมชน 
2. เพ่ือรณรงค์และ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกและ
ดูแลรักษาต้นไม้ 
3. เพ่ือพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่ 

จัดกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ในสถานที่
ราชการ ชุมชน ที่อยู่
อาศัย พ้ืนที่สาธารณะ 
เช่น ทางเข้าริมคลอง 
รวมถึงการปลูกป่าใน
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

67 การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเยาวชนรัก

สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1. เพ่ือให้เยาวชน
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้เยาวชน
รู้จักการท างานเป็น
ทีม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนแวง
ใหญ่วิทยาคม 
โรงเรียนชุมชนบ้าน
แวงใหญ่ โรงเรียน
บ้านบะแค เพ่ือ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

68 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ

สนับสนุนการ
เลือกตั้ง

ระดับชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 1. เพ่ือให้เทศบาล
มีระบบบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2. เพ่ือการเมือง
ท้องถิ่นมีความ
โปร่งใส และสุจริต 

ด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
และสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาติ 

69 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการอบรม
ความรู้ด้านการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และกฎหมาย

ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น า
และกรรมการ
ชุมชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ทราบบทบาท
หน้าที่ในการ
ด าเนินงานชุมชน
เทศบาล 

จัดการอบรมผู้น า
ชุมชนและกรรมการ
ชุมชน ร่วมกับ
บุคลากรในท้องถิ่น 
จ านวน 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

70 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดเวที
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพ่ือลดปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการของ
เทศบาล 

ด าเนินการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน กรณีมี
โครงการที่จะ
ด าเนินการที่มี
ผลกระทบต่อความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

71 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
อุดหนุนศูนย์
จัดซื้อจัดจ้าง

อ าเภอแวงใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและมี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอแวงใหญ่ 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
และปรับปรุงศูนย์ 

72 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 
(โบนัส) แก่
พนักงาน

เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,648,800.00 1. เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงาน
และลูกจ้าง 
2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ตามสิทธิที่ได้รับ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

73 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการอบรม
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ
และทัศนศึกษา
บุคลากร และ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

จัดท าวิสัยทัศน์
ของส่วน
ราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 1. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบิรหารงาน 
การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายน า
ความรู้ที่ได้จากการ
ทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใช้กับการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของตน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้ 
จัดท าวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการตลอดจบ
หลักสูตรเพื่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

74 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมหรือ
จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการ
อบรมการใช้
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1. เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ เครื่องใช้
และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
2. เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมบุคลากร
เทศบาล และส่งเสริม
ให้เข้ารับการอบรม
การใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
กรณีหน่วยงานอื่นจัด 

75 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ 
แก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

306,000.00 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใน
ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถและ
น ามาใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อแก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตาม
สิทธิ 



๕๐ 

 

  Strategic plan development (2014 - 2018)                                                                                       
 

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

76 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคาร
ส านักงานหลัง
เก่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือให้อาคาร
สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ 
สวยงาม 

ท าการติดตั้งพ้ืนที่เวที
ยกสูงประมาณ 
0.45-0.50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
9.50 เมตร และ
ตกแต่งฉากหลังเวที 

77 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการติดตั้ง
ผ้าม่านห้อง

ประชุมเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือให้อาคาร
สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ 
สวยงาม 

ท าการติดตั้งผ้าม่าน
อาคาห้องประชุมใหญ่ 
(ด้านทิศตะวันออก 
ด้านทิศตะวันตก ด้าน
ทิศเหนือ) ห้องประชุม
เล็ก และห้องป้องกัน 
รวมพ้ืนที่ติดตั้งผ้าม่าน 
ไม่น้อยกว่า 63 
ตารางเมตร 

78 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม

โรงจอด
รถดับเพลิง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

190,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่
จอดรถดับเพลิงที่
เพียงพอและการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงโรงจอด
รถดับเพลิง โดยต่อ
เติมห้องเก็บของด้าน
ทิศเหนือของอาคาร 
ขาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 5 เมตร 
พร้อมติดตั้งโครง
หลังคาด้านทิศ
ตะวันตกของอาคาร
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร  

79 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ก่อสร้างทาง
ลาดส าหรับผู้

พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหแก่ผู้
พิการในการมา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างทางลาด
ส าหรับผู้พิการ ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 7 เมตร  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

80 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้
พิการในการมา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างปรับปรุง
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ
บริเวณชั้นล่างอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

81 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเก็บพัสดุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

507,000.00 เพ่ือให้อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการกอง
ช่าง 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเก็บพัสดุ
ด้านหลังขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 18.50 
เมตร  

82 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพ่ือให้เกิดความ
รักความสามัคคี ลด
ปัญหาขัดแย้ง
ภายในองค์กร 
 
2. เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
บทบาทและ
ความส าคัญของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล ได้แก่ 
ท าบุญตักบาตร จัด
นิทรรศการผลงาน
แต่ะกอง แข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

83 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการอบรม
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ

รายได้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายได้ท้องถิ่น 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้
จากการจัดเก็บเอง
ของท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจและ
ความส าคัญของการ
จัดเก็บรายได้ท้องถิ่น 
แก่ กรรมการหมู่บ้าน 
ผู้น ากลุ่ม องค์กร
ต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

84 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
และปรับปรุง

เว็บไซด์เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,400.00 เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลแก่
ประชาชน และ
หน่วยงานอื่น ที่
เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย 

พัฒนาปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซด์ ของ
เทศบาลต าบลแวง
ใหญ่ ให้เป็นปัจจุบัน
และมีข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

85 การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคม

ท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาสาม
ปี แผนพัฒนา
การศึกษา และ

แผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 1. เพ่ือให้ได้
รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่แท้จริง 
 
2. เพ่ือน าปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนมา
ปรับปรุงแก้ไข 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาสามปี 
ทบทวนแผนชุมชน 
และทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

    เทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 54 โครงการ  จ านวนเงิน 4,489,269  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 54 โครงการ จ านวนเงิน 4,489,269  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

30 2,994,632.68 30 2,994,632.68 

การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 124,270.00 3 124,270.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

10 399,875.00 10 399,875.00 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 106,932.00 4 106,932.00 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 

7 863,559.40 7 863,559.00 

รวม 54 4,489,269.08 54 4,489,268.68 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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บทท่ี  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มองถึงเป้าหมาย ที่ต้องการใน

อนาคต โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์และการประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งภ ายในและภายนอก
รวมทั้งยึดหลักแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อม โยงกับนโยบาย และทิศ ทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่  และปัญหาความต้องการของชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น  ควบคู่ไปกับการ
สร้างสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทิศทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดใน
การวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ที่ส าคัญมีดังนี้ 

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-
2559) 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศนป์ระเทศไทย 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
3.1.1 แผนพัฒน าเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความส าคัญกับ 

  ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2.3  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
  2.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญ 
  3.1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3.3  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  3.4  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  3.5  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  3.6   การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
  3.7  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญ 
  4.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุภาพและยั่งยืน 
  4.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  4.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  4.4  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับ 
  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจีสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่าง 
  5.2  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  5.3  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  5.4  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเทวีโลก 
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  5.5  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  5.6  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  5.7  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
  5.8  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  5.9  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซียรวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  6.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.3  การยกระดับขีดความสามารุในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  6.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  6.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  6.6  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  6.7  การควบคุมและลดมลพิษ 
  6.8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา ในระหว่าง วันที่ 23 – 

24  สิงหาคม 2554 เนื้อหาโดยสรุป มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย 
1) น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ

มากขึ้น 
2) น าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมเป็น

มาตรฐาน สากลเดียวกับและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 
3) พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ 

โดยก าหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการ 
บริหารราชการ 4 ปี 
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1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก คือ 
1.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟ้ืนฟูทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐและ

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง ตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐สนับสนุนให้
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ 

1.2) ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
1.3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
1.4) ส่งเสริมการบริหารจัดการน่าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.5) เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ากระแสพระราช

ด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ 
1.6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
1.7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน

เชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงชั่วคราว เพ่ือให้ราคาน้ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับ
โครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ดูแล
ราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกาลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกร
รายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และ ปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้
เกิน 500,000 บาท ทาให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่
น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี 600 บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, 
อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

1.9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 
1.10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 

ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ วงเงิน 
1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรรงบประมาณ เข้ากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 
400,000 และ 500,000 บาท ตามขนาดหมู่บ้าน 

1.11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการ รับจ าน าข้าวเปลือกเจ้า
และข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดทาทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการ
ออกบัตรเครดิตสาหรับเกษตรกร 

1.12) เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554 –2555 เป็นปี 
“มหัศจรรย์ไทยแลนด์”และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลอง ในพระราชพิธีมหา
มงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2555 

1.13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ทุกคนได้รับบริการ

อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
1.15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ให้แก่โรงเรียน เริ่มในโรงเรียนนาร่องแก่นักเรียน ป.1ปีการศึกษา 

2555 
1.16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่

เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 
2) นโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ดังนี้ 
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2.1) นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐที่ส าคัญคือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนาพระราชดาริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

2.2) นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสร้าง
รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
อาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน จะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ ขยายการให้บริการน้าสะอาด ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนาระบบรถไฟทาง
คู่เชื่อมชานเมือง หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่กรุงเทพฯ -นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัว
หิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรี และพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เริ่ม
ก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย 

2.3) นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้
เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพ่ิม
ประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา และผู้พิการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

2.4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ 
ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศมุสลิม และองค์กร
อิสลามระหว่างประเทศ 

2.6) นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพ่ือน
บ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 

2.7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัยสอดคล้อง
หลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ดาเนินการโดยอิสระและปรับปรุง
ระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทาง
ราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 

          ยุทศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
         ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
  “กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์” 

วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และสังคมน่าอยู่” 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ยกระดับการผลิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุงเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสูการกระตุ้นให้เปิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแผนบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได_ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แผนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่จังหวัด 4 ป: (พ.ศ. 2557-2560) ภายใตห้ลักการที่ส าคัญ คือ 

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

รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ที่สมควรน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดคือ 
การเติบโตสีเขียว, การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

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

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
 

  "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" 

     พันธกิจจังหวัดขอนแก่น 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข  
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและ

ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานคร แห่งอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

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

ของภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
กลยุทธ์การพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
- การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า กระบวนการกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมี

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

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความม่ันคง 
กลยุทธ์การพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์การพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
     -   เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     -   การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าในอนุภูมิภาค 
     -  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตขอนแก่น 
(พ.ศ.2557-2559) 

วิสัยทัศน ์
“ ขอนแก่น เมื องน่ าอยู่  เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมื องหลั ก เศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
พันธกิจ   

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

บริการ และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

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

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

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง   
เท่าเทียม 

1.2  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   1.4     เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่
เด็กและเยาวชน 
   1.5    เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
   1.6    พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน 
   1.7    พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร 
   1.8    พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออก
ก าลังกาย 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง ดังนี้ 
2.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ โดยมีการวางผังเมือง การป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 2.2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
 2.3  การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ  
 2.4  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 6 แนวทาง 
ดังนี้ 
   3.1  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน   
   3.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
   3.3  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3.4  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   3.5  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
   3.6  พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
   4.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชนและป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
   4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
   4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
   4.5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
          เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในหน้าที่และภารกิจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตลอดจนปัญหาอ่ืนๆในเขตเทศบาล  จึงได้วางกรอบนโยบายและแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในด้านต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องประสานกันอย่าง
เป็นรูปธรรม   ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ดังนี้  
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๑. นโยบายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย ตามล าดับดังนี้ 

๑) จัดสร้างและปรับปรุงถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนให้เป็นคอนกรีต หรือลาดยาง 
๒) จัดสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง

สินค้าการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะ

ของน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
๔) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล ให้ทั่วถึง รวมถึงติดตั้งไฟฟ้า

บริเวณมุมอับ เพ่ือป้องกันการมั่วสุม และป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน 
ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดถนนสายชนบท -กุดรู 
พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ   

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

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

โดยจัดระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐาน จัดท าบ่อบ าบัดรองรับน้ าเสีย 
๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 ความจ าเป็นในการพัฒนาทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข
และการพัฒนาชุมชน ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
ด้านการศึกษา 
 ๑) จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน เพ่ือเตรียมเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และ
สติปัญญาให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล โดยจัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอ 
 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรไปอบรม 
          ๔) ติดตั้งระบบ WIFI (อินเทอร์เน็ตไร้สาย) ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
 ๕) จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์
เครื่องเล่นส าหรับเด็กเล็กต่างๆ ให้เพียงพอ รวมทั้ง จะพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 
ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณี
งานสงกรานต์รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอ่ืนๆของท้องถิ่น 

๒) จัดงานฉลองปู่หลวงกลางให้ยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มจ านวนวันเวลาและกิจกรรม 
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล ให้ได้ความรู้ด้านการศาสนา โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานเผยแพร่ 
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๕) บูรณะ ซ่อมแซมสถานที่ที่ประชาชนเคารพ สักการะแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความม่ันคง สวยงาม เช่น ศาลปู่
ตาหมู่บ้านต่างๆ 
ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ๑) ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส ารวจความคิดเห็น และส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ว่า ต้องการให้เทศบาลพัฒนา และส่งเสริมด้านใดมากท่ีสุด โดยจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน แล้วน ามาก าหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป  
 ๒) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น 1 ปี ระยะปานกลาง 
3 ปี และระยะยาว 5 ปี        
   ๓) จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔) จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วม 
โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือออกบริการประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การเสียภาษี บริการจด
ทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ในเรื่องการขออนุญาตปลูก
สร้างอาคาร เป็นต้น 
  ๕) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพ่ือความโปร่งใส   
๓. นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
 การด าเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันให้
การบริหารด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมและท้องถิ่น จึงก าหนดนโยบายด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการท างานภายในเทศบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จัดตู้รับร้องเรียนปัญหาและบริการสายตรงกับนายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน

มากขึ้น โดยจะส่งเข้ารับการอบรมฝึกฝน และเสริมทักษะในการท างาน จากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เพ่ือน ามา
พัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควร
จะได้รับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย และระเบียบก าหนด เป็นส าคัญ 

๕) จัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จัดหารถยนต์ส่วนกลาง
มาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ 

 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลให้มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางด้านการศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ปราศจาก
อคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น  

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

๒) จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ขาดที่พ่ึง ผู้ยากจน โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และจ าเป็น  
 ๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีชมรมและที่เต้นแอโรบิคทุกหมู่บ้าน จัดท าสวนสุขภาพ 
เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย 
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 ๔) จัดท าลานกีฬาประจ าชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน 
     ๕) ส่งเสริมเยาวชน โดยหาสถานที่ ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออก เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี กิจกรรมอื่นๆ 
  ๖) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก  
   ๗) จัดท าโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลแวงใหญ่ จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล  

๘) รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และอ่ืนๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ่                         
   ๙) จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.แก่ประชาชน ทุกปี รวมทั้งฝึกอบรมฟ้ืนฟูแก่ อปพร.ที่ผ่านการอบรมไป
แล้ว เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึน 
 ๑๑) จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม 
รวมทั้ง ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นท่ี ให้ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ด้วย 
 ๑๒) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เพียงพอและมีความพร้อมในการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ๑ ต าบล 
๑ หน่วยกู้ชีพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ต ารวจ อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพฯ และกลุ่มอ่ืนๆที่จด
ทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดท าโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในช่วงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกท่ีอันตราย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ     
๕. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้าน
สังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดท าและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์รอบห้วยหนองเอ่ียน โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
ท านาปรัง รวมถึงจัดท าถนนให้ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยการปรับปรุงภายในตลาดให้สะอาด สวยงามและ
จัดท าที่จอดรถให้เพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
๖. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดท าโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดหารถบรรทุก
ขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และพนักงานให้เพียงพอ  
 ๓) จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
 ๕) ร่วมรณรงค์การปลูกป่ากับประชาชน โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่     ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  
ด้านงบประมาณ 
         ดังนั้น เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด  ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็น
จะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ   และการขยายตัวของชุมชนคือ   การวางแผนผังเมือง    
เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต   ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหา
มาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องให้ความส าคัญ
กับปัญหาการวางแผนผังเมือง  เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

ข. ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ 

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน  เช่น  ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมา  ข้าราชการ   รัฐวิสาหกิจ  ยังถือเป็นส่วน
น้อย  เมื่อเทียบการท านา 
        กล่าวโดยมากแล้วเมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ยังไม่มีจุดขาย
ทางด้านเศรษฐกิจ   ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด   ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก   ดังนั้น   จึงเป็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องคิดต่อไปว่า   ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้าง “จุดขาย”  ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
        ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังต้อง
อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคมรวมทั้ง  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาเร่งด่วน  บางปัญหาจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อม  ทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัด   เพ่ือ
บริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ   กระตุ้น  การใช้จ่าย  การลงทุนภายในท้องถิ่น
เทศบาลฯ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

ค. ด้านสังคม 
สังคมโดยรวมภายในท้องถิ่นเทศบาลฯ  ยังเป็นสังคมชนบทอยู่กรรมวิธีทางด้าน 

การเกษตรยังอาศัย  แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญ  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
        ส าหรับปัญหาทีม่ีผลผลกระทบต่อเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ดังนี้ 

1.  ปัญหาเสพติด 
2.  ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง    ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
     มากมาย 
3.  ปัญหาอาชญากรรม 
4.  ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 



 ๖๘  
 

  Strategic plan development   ( 2014 - 2018)  
 

 

5.  ปัญหาโรคเอดส์ 
6.  ปัญหาศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 

   ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
        ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น   ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา
มากมายในอนาคต 
        ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อ  ๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาการซื้อเสียง 
2. ปัญหา “สังคมระบบอุปถัมภ์”  โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์ 

เป็นตัวตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล 
     3 . ปัญหาระบบขั้ นตอนในการบริหารงานขององค์กรส่ วนท้ องถิ่น มี              
“ความเชื่องช้า” 
         จากทั้งหมดที่กล่าวมา     ถือเป็นปัญหาส าคัญ    ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนั้น    จึงเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญ 
   จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ถือว่าไม่
แตกต่างจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนที่ป่าแหล่งน้ าถือว่า
ความใกล้เคียงกันมากส าหรับเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้นทรัพยากรธรรมชาติถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย   เช่น  
ป่าไม้  ส าหรับแหล่งน้ าตามธรรมชาตินั้น  ถือว่ามีปริมาณเพียงพอก็ต้องดูปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีว่ามีปริมาณ
เพียงพอหรือไม ่
         เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ    ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได ้ คือ  มหาวิทยาลัยปูนา  ตั้งอยู่ หมู่ที ่6  บ้านแวงพัฒนา    ซึ่งถือจุดเด่นของชุมชนหมู่ที่ 6 
แต่ถ้าพัฒนาโดยภาพรวมแล้ว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ภายในเขต
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ แทบไม่มีเลย 
          ส าหรับป่าไม้นั้น  ถือว่ามีค่อนข้างน้อย  เพราะอดีตได้ถูกบุกรุกและท าลายไปมาก
พอสมควรดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปลูกป่าเพ่ิม   เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดิน   พร้อมยังเป็นแหล่งน้ า
ล าธาร   ส าหรับพ้ืนที่ป่าในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่    อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  6    
(บ้านโนนสะออน) 
          ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ถือเป็นปัญหาส าคัญ  
เช่น  ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะ  เพ่ือพักผ่อน  เพ่ือเป็นปอดชุมชนเขตเทศบาล    
ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่       ถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป    และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ท าให้ปัญหาด้าน
การจัดเก็บขยะไม่รุนแรงเพราะปริมาณขยะน้อย ดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงสวนสาธารณะ
ที่มีอยู่แล้วหรือจัดหาสถานที่เพ่ิม  เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน    ท่องเที่ยวและเป็นปอดอย่างแท้จริง  ภายในชุมชน
ส าคัญๆของเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในอนาคต 
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3.3  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยการท า SWOT Analysis  
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค   ทั้งภายในและภายนอก    มีดังนี้  

จุดแข็ง 
1.    เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจในการก าหนด

แนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนมีความกล้าที่จะ
เสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้แก้ไขได้ตรงจุด 

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครันและมีคุณภาพ
และสามารถใช้งานได้ตามภารกิจหน้าที่ 

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้องเกี่ ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง       
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
12. ตลาดสดเทศบาลมีพ้ืนที่กว้างขวางและการคมนาคมสะดวก  
จุดอ่อน 
1. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

ลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป 
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได้เท่าท่ีควร  เนื่องจาก

มีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด 
3. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
4. การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
5. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกายมีน้อย 
6. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
7. คนในชุมชนได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
9. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
10. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
11. การอพยพแรงงาน 
12. ขาดการบริการจัดการภายในของกลุ่มอาชีพท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
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13. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14  การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน 
15  ผู้น าในท้องถิ่นมีความสามัคคีกันน้อย 
16  ขาดการวางผังเมือง 
โอกาส 
1. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะ

การคลังที่มั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใสสะอาด 
2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากข้ึน 
3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบบริหารของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้
มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  เทศบาลมีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
อุปสรรค 
1.  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะฝนแลง้ น้ าท่วม  ดิน

คุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 
2.  การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
3.  มีปัญหาการอพยพแรงงาน  คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน 
4.  สินค้าการเกษตรมีราคาต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
5.  ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
6.  รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามแผนขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544   และเพ่ิม เป็นร้อยละ  35  ในปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นใน
บางเรื่องต้องชะงัก 
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บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  

 
วิสัยทัศน ์

 
          “เทศบาลต าบลแวงใหญ่เมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งสูป่ระชาคม
อาเซียน” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีการพัฒนาการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
4. พัฒนาความรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารงานและการบริการประชาชน รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

5. พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่และแหล่งท่องเที่ยว 
7. พัฒนาการบริหารภาครัฐ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ลดความซ ้าซ้อน 

โปร่งใสและเป็นธรรม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลัก           
ธรรมาภิบาล 

8. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุน การจ้าหน่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
1. การคมนาคมขนส่งสะดวก  มีระบบบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ทั่วถึง

และมีมาตรฐาน 
2. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

รวมทั งสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ รวมทั งปลูกฝังและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี 
4. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีงานท้า มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบ

อาชีพภาคการเกษตรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
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6. เพ่ือบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
8. สร้างความพร้อมให้กับประชาชนในด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
9. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถและสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับบุคลากร

เจ้าหน้าที ่ เพ่ือรองรับการบริการประชาชนและประชาคมอาเซียน 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ตัวชีว้ัด ข้อมูลพ้ืนฐาน
(KPIs) (Baseline Data) ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

1. การคมนาคมขนส่งสะดวก มีระบบ 1) ร้อยละของครัวเรือนทีม่ีการ 1) ครัวเรือนทีม่ีการคมนาคมสะดวก 75% 50% 57% 63% 70% 75%
บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว รวดเร็ว มีร้อยละ 75 ของครัวเรือน

ทัง้หมด

1) ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน 1) ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน 85% 60% 65% 70% 75% 85%
ชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 85
2) จ านวนผู้เสพยาเสพติดลดลงจน 2) ผู้เสพยาเสพติดลดลง ร้อยละ 20 20% 5% 10% 15% 20% 20%
ไม่มีผู้เสพ 3) ประชาชนมีความเข้าใจการจัด
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 80 80% 60% 65% 70% 75% 80%
การจัดระเบียบชุมชน

1) ร้อยละของประชาชนทีไ่ด้รับการ 1) ประชาชนได้รับการส่งเสริมยกระดับ 20% 5% 10% 15% 20% 20%
ส่งเสริมให้มีระดับการศึกษาสูงขึ้น การศึกษา ร้อยละ 20  
2. ร้อยละของประชาชนทีไ่ด้รับการ 2) ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 80% 60% 65% 70% 75% 80%
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80
3)  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับ 3) ประชาชนยังให้ความส าคัญต่อ 100% 80% 85% 90% 95% 100%
การสืบทอดให้คงอยู่ และมีการสาน วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ ร้อยละ
ต่อเยาวชนรุ่นหลัง 90 ของครัวเรือน

เป้าหมาย (Targets)
(Goals)

ทีท่ัว่ถึงและเพียงพอ

2.เสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รวมทัง้สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

3. เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ประชาชนทุกระดับ รวมทัง้ปลูกฝังและส่ง
เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ตัวชีว้ัด ข้อมูลพ้ืนฐาน
(KPIs) (Baseline Data) ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

4. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี 1) ประชาชนมีงานท ามีอาชีพทีม่ั่นคง ด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ 100% 93% 95% 100% 100% 100%
มีงานท า มีรายได้ มีอาชีพทีม่ั่นคง 2) ครอบครัวมีรายได้เพิม่ขึ้น และให้ความรู้เร่ืองการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
การประกอบอาชีพภาคการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ตัวชีว้ัด ข้อมูลพ้ืนฐาน
(KPIs) (Baseline Data) ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

1)ร้อยละของประชาชนทีไ่ด้รับการ 1) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 100% 75% 80% 85% 90% 100%
ส่งเสริมด้านสุขภาพ แวงใหญ่ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ

ร้อยละ 80
6. เพือ่จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1) ร้อยละของครัวเรือนทีก่ าจัดขยะ 1) จ านวนครัวเรือนทีก่ าจัดขยะอย่าง 30% 10% 5% 5% 5% 5%
และส่ิงแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่าง อย่างถูกต้อง ถูกต้อง มีร้อยละ 35 ของครัวเรือน

ทัง้หมด
2) ร้อยละของประชาชนทีร่่วมกิจกรรม 2) จ านวนประชาชนทีร่่วมกิจกรรม 25% 5% 5% 5% 5% 5%
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีร้อยละ 25 ของ

ประชากรทัง้หมด
3) ร้อยละของขยะมูลฝอยทีส่ามารถ 3) 3 ตัน/เดือน
น ามาใช้ประโยชน์เพิม่ขึ้น

เป้าหมาย (Targets)
(Goals)

เป้าหมาย (Targets)
(Goals)

ยั่งยืน

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและ
พลามัยทีดี่

สามารถพึง่พาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ตัวชีว้ัด ข้อมูลพ้ืนฐาน
(KPIs) (Baseline Data) ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

1) ร้อยละของประชาชนทีใ่ห้ความ ประชาชนทีใ่ห้ความร่วมมือในกิจกรรม
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล ของเทศบาลมีร้อยละ 40 ของ 40% 20% 25% 30% 35% 40%

ประชาชนทัง้หมด
1) ร้อยละของประชาชนทีไ่ด้รับการ ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้และ 50% 10% 20% 30% 40% 50%
พัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทักษะต่าง ๆ ร้อยละ 50

1. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับ 100% 20% 40% 60% 80% 100%
ความรู้ การพัฒนาความรู้และมีวัสดุ อุปกรณ์ 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอและ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถใช้
สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีได้ ส่ือเทคโนโลยีทีท่ันสมัย

เป้าหมาย (Targets)
(Goals)

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของประชาชน

อาเซียน
รับการบริการประชาชนและประชาคม

8. สร้างความพร้อมให้กับประชาชนในด้าน
การพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เพือ่
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
9. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ส่ือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที ่เพือ่รอง
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บทที่  5  ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคม 1.1  การพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล
ทีม่คุีณภาพ 1.2  การส่งเสริม  สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีทีดี่งาม ส านักปลัดเทศบาล

1.3  การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกัน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และควบคุมโรค   การส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล    การฟืน้ฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.4  การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ ส านักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

1.5  ส่งเสริมการพัฒนาคนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ส านักปลัดเทศบาล
และชุมชนให้เข้มแข็ง
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสุขภาพกาย ทุกส่วนราชการ
สุขภาพจิตทีดี่ มีความมั่นคงปลอดภัย
1.7  การเพิม่ศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 2    การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้ต่ า ให้มีอาชีพและรายได้ที่ ทุกส่วนราชการ
ในระดบัชมุชนให้มคีวามมั่นคงและแขง่ขนัได้ สามารถเล้ียงครอบครัวให้มีคุณภาพทีดี่บนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ทุกส่วนราชการ
พอเพียง
2.3 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ส านักปลัดเทศบาล
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2.4  การพัฒนาและส่งเสริมเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างครบวงจร  ต้ังแต่ ส านักปลัดเทศบาล
การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์และการตลาด เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

Strategic plan development ๒๐๑๔-๒๐๑๘
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของ ส านักปลัดเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเมอืงและชมุชน 3.1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค กองช่าง
น่าอยู่ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทัว่ถึง

3.2  การเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล
3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกส่วนราชการ
ของประชาชน
3.4  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ทุกส่วนราชการ
อบายมุขในชุมชน
3.5  การวางผังเมือง กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากร 4.1  สร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

4.2 การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย ทุกส่วนราชการ
4.3  อนุรักษ์  ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์ ทุกส่วนราชการ
โดยการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวให้มากขึ้น
4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ ส านักปลัดเทศบาล
4.5  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาการบริหาร 5.1  เสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ทุกส่วนราชการ
ภาครัฐ 5.2  พัฒนาขีดคความสามารถการท างานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทุกส่วนราชการ

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Strategic plan development ๒๐๑๔-๒๐๑๘
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
5.3  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  การเงิน การคลัง ทุกส่วนราชการ
และงบประมาณ
5.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพือ่การบริหารงานและการบริการ ทุกส่วนราชการ
ประชาชน
5.5  ส่งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ทุกส่วนราชการ
เทศบาลทุกขั้นตอน
5.6 ให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ทุกส่วนราชการ
เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.7  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานทีป่ฏิบัติงาน เพือ่รองรับการ ทุกส่วนราชการ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Strategic plan development ๒๐๑๔-๒๐๑๘
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บทที่  6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 วิธีการบริหารจัดการ 
  1.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาสามป ี
  2.  ให้มีการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เป็นเครื่องมือก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 



๘๐ 

 

  3.  การด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  4.  ให้มีการบูรณาการแผนและโครงการ  ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น โดยปรับวิธีการท างานของหน่วยงานจากลักษณะ “ต่างคน  ต่างท า” มาเป็น “ร่วมคิด ร่วมท า” 
เพ่ือให้มีการระดมความคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ตรงกันในแต่ละสาขาการพัฒนา 
  5.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่จะบูรณาการโครงการ 
  6.  พิจารณาปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 
  7.  ก าหนดแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานของทุกส่วนราชการในแต่ละสาขาการพัฒนา
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของส่วนราชการนั้น ๆ  
  8.  การด าเนินการบูรณาการโครงการ โดยก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 
  9.  พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับและด าเนินการติดตามประเมินผล 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
1. โครงการที่เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอน าไปจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 

2. โครงการที่เทศบาลไม_มีงบประมาณด าเนินการจัดท าโครงการ จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด , กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย , กองทุนเพ่ือกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค , ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 

การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่

โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนด าเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะ
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขไดท้ันท่วงที และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินว่า
โครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ หรือไม่ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า ของผลการ
ด าเนินงานเพื่อตัดสินว่าควรจะขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

2. การจัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละดา้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
วางแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละปใีห้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ทั้ง 5 ด้าน 
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3. การติดตามและประเมินผล ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการวัดผล
เพ่ือวัดคุณคา่ของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนใน 3 ระดับ คือ 

ผลงาน   ไดแ้ก่ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา ความตอ้งการตามเป้าหมายของ 
            งาน/โครงการ 
ผลลัพธ์    ไดแ้ก ่ ผลที่ตามมา ซึ่งเปน็เรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น 
  ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่งเป็นผล

ทางบวกและลบ เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น  ยกเลิก หรือด าเนินการต่อไป 
4. ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวัฒนานคร ดังนี้ 
องค์กรใหค้ าแนะน า ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตง่ตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน แยกตามสาขาการพัฒนาแต่ละดา้น 
- คณะท างานติดตามและประเมินผล ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบใน

ระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลอยา่งน้อยแผนงาน/โครงการละ 2 ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพรวมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

- รายงานผลการประเมินผลตามล าดับชั้น 
องคก์รทีม่สีว่นรว่มในการตดิตามประเมนิผล 

สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชนและประชาชน โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า 

- การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้น ากรอบแนวคิดตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
3 ป ีไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

- สภาพการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบหรือไม่ 
- ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ 
- ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้านหรือไม ่ 

 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  ใช้แบบรายงาน 3 แบบ 
การประเมินผลแผนพัฒนา               ใช้แบบรายงานที่ 1 การประเมินการจัดท ายุทธศาสตร์ของ  
                                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การติดตามแผนพัฒนาเทศบาล                   ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
                                                        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะใช้แบบ 3/1,3/2,3/3 ในการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ก่อนน ามาประมวล แล้วรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกัน 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม 
การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จ านวน 4  ไตรมาส  ไตรมาสละ 3 เดือน 

ตามปีงบประมาณ คือ  
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม  -  ธันวาคม) 
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม) 
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน) 
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

  
 

 
 


