
 

ประกาศ เทศบาลตําบลแวงใหญ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

******************************************* 
               ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ  
ผลการดําเนินงานในรอบป   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐(๕) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
              ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐(๕) เทศบาลตําบลแวงใหญ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตําบลแวงใหญ ดังน้ี  
 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแวงใหญ  
    "(ภายในป ๒๕๕๘) เทศบาลตําบลแวงใหญ พัฒนาชุมชนใหนาอยู ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก มีการบริหารจัดการ
ที่ดี อนุรักษประเพณีและแหลงทองเที่ยว กลมเกลียวสามัคคีมีสวนรวม" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ  
    ๑. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให 
       ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
    ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษา ไดรับบริการดานสาธารณะสุข  
    ๓. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๔. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง แขงขันได  
    ๕. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    ๖. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน  
    ๗. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและเกิด       
       ประสิทธิภาพอยางย่ังยืน  
    ๘. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
    ๙. พัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหย่ังยืน  
    ๑๐.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาทองถ่ินทุกข้ันตอน 



ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแวงใหญไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ไว ๗ ยุทธศาสตร ดังน้ี 
    การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
        ๑. การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา 
        ๒. การสงเสริม สืบสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามสูคนรุนตอไป 
        ๓. การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
        ๔. การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
        ๕. การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง 
 
    การแกไขปญหาความยากจน 
        ๑. การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน 
        ๒. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 
        ๓. การสงเสริมและใหความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร 
 
    การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
        ๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและทั่วถึง 
        ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
        ๔. การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอบายมุขในชุมชน 
 
    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน 
        ๑. การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ต้ังแตการผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑและการตลาด 
        ๒. การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน 
        ๓. การพัฒนาและสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร 
        ๔. สงเสริมการพัฒนาเศราฐกิจการลงทุน การคาขาย 
 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
        ๒. การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
        ๓. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 

 

 
 



    การพัฒนาการทองเท่ียว 
        ๑. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหย่ังยืน 
        ๒. สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อยางย่ังยืน 
        ๓. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ทั้งดาน
บุคลากร โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัย 
 
    การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
        ๑. การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
        ๒. การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
        ๓. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
        ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน 
        ๕. เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตําบลแวงใหญ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที ่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว
ในแผนพัฒนา ๓ ป ตอไป  
 

เทศบาลตําบลแวงใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๓ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

๔๒ ๔,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗ ๖,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๗ ๖,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ 

การแกไขปญหาความยากจน ๑๓ ๘,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ๗,๕๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖ ๙,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ๓๓ ๒๔,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ ๔๑ ๓๑,๕๑๖,๖๙๐.๐๐ ๔๗ ๒๗,๔๓๘,๗๐๐.๐๐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การคา และการลงทุน 

๓ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๙ ๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ ๖ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาการทองเที่ยว ๒ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ๒๕ ๑๐,๑๒๒,๔๐๐.๐๐ ๒๑ ๙,๘๙๓,๔๐๐.๐๐ ๓๑ ๑๒,๐๒๘,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๑๒๗ ๔๘,๗๐๘,๔๐๐.๐๐ ๑๓๓ ๕๖,๑๖๗,๐๙๐.๐๐ ๑๕๙ ๕๘,๑๐๖,๑๐๐ 

 
 



แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  ๓  ป  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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3)  การพัฒนาเมือง
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ลงทุน
5) การจัดการ
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รวม

 
 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ฯ ๓  ป  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
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การคาและการลงทุน
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6) การพัฒนาการทองเท่ียว

7) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
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จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา ป ๒๕๕๔ 

 
ยุทธศาสตร โครงการท่ีบรรจ ุ งบประมาณ 

๑) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ๓๘ ๔,๑๓๐,๐๐๐ 
๒) การแกไขปญหาความยากจน ๑๒ ๘,๕๗๘,๐๐๐ 
๓) การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ๒๘ ๑๗,๑๑๘,๐๐๐ 
๔) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 
๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๙ ๑,๐๓๕,๐๐๐ 
๖) การพัฒนาการทองเท่ียว ๒ ๓๕,๐๐๐ 
๗) การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีด ี ๒๓ ๙,๓๗๖,๔๐๐ 

 
แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนา ป ๒๕๕๔ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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จํานวนโครงการทีบรรจุในแผนพ ัฒนา ปี  2554

1) การพัฒนาคนและ
สังคมทีมีคุณภาพ

2) การแก ้ ไขปัญหาความ
ยากจน 

3)  การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

4) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การค ้ าและการ
ลงทุน
5) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส ิงแวดล ้ อม
6) การพัฒนาการ
ท่องเทียว

7) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี

รวม

 
 
  
 
 



แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ป ๒๕๕๔ ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 
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1

งบประมาณทีบรรจุในแผนพ ัฒนาปี 2554

1) การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ
2) การแกไขปญหาความยากจน 

3)  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การคาและการลงทุน
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
6) การพัฒนาการทองเที่ยว

7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดี
รวม

 
 
 จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลแวงใหญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๘๓๔,๓๐๘ บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๓๒ ๔,๗๙๘,๑๒๐.๐๐ 

การแกไขปญหาความยากจน ๙ ๓,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ๒๐ ๕,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา และการลงทุน ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาการทองเที่ยว - - 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ๑๕ ๑๔,๔๙๐,๑๘๘.๐๐ 

รวม ๘๐ ๒๘,๘๓๔,๓๐๘.๐๐ 



แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการท่ีนําไปต้ังเทศบัญญัติ 
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1

จํานวนโครงการทีนําไปต ั งเป็นเทศบ ัญญ ัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2554

1) การพ ัฒนาคนและส ั งคม
ทีมีคุณภาพ

2) การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3)  การพ ัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

4) การพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การค้าและการ
ลงทุน
5) การจ ัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติ  และ
ส ิงแวดล้อม
6) การพ ัฒนาการท่องเทียว

7) การพ ัฒนาการบร ิหาร
จ ัดการทีดี

รวม

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีนําไปต้ังเทศบัญญัติ 
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1

จํานวนงบประมาณทีนําไปต ังจ่าย

1) การพ ัฒนาคนและ
ส ั งคมทีมีคุณภาพ

2) การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3)  การพ ั ฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

4) การพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การค้าและการ
ลงทุน
5) การจ ัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติ 
และส ิงแวดล้อม
6) การพ ัฒนาการ
ท่องเทียว

7) การพ ัฒนาการบร ิหาร
จ ัดการทีด ี

รวม

 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแวงใหญ มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
งานวันเด็กแหงชาติ
และจัดงานประกวด
หนูนอยสุขภาพดี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 1. เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและสงเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 2. เพื่อ
สงเสริมใหเด็กกอน
วัยเรียนใหมี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดกิจกรรมตอบ
ปญหาชิงรางวัล เลน
เกมสลับสมอง 

2. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

942,060.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เล็ก/นักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ 

จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ตามบัญชีจํานวน
นักเรียน 

3. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,288,560.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เล็ก/นักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ 

จัดซ้ืออาหารกลางวัน 
ตามบัญชีจํานวน
นักเรียน 

4. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
เครื่องแตงกาย
สําหรับผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อใหเด็กกอนวัย
เรียนที่ยากจนและ
ดอยโอกาส ไดรับ
การบริการจาก
ภาครัฐอยางทั่วถึง 

จัดซ้ือชุดนักเรียนแก
เด็กกอนวัยเรียนที่
ยากจนและดอย
โอกาส สําหรับศูนย
เด็กเล็กวัดทรงธรรม
และวัดสระเกษ 

5. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสงเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
นักศึกษาและ
ผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

33,000.00 เพื่อสงเสริมพัฒนา
ใหเด็กเยาวชน
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับ
การศึกษา 

สนับสนุน
ทุนการศึกษาใหแก
เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผูดอยโอกาสใน
ทองถิ่น 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร 
(ผูดูแลเด็ก) 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาผูดูแล
เด็กใหมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 2. เพื่อ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจในการ
ดูแลเด็ก 
 
 
 

จัดสงผูดูแลเด็กเขารับ
การฝกอบรมกรณี
หนวยงานอ่ืน จัดให
ครบทุกคน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค 
 

ผลผลิต 

7. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจางนักเรียน 
นักศึกษาชวงปดภาค
ฤดูรอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชนและมี
รายไดเสริมชวงปด
ภาคเรียน 2. 
เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาไดเรียนรู
การปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

ดําเนินการจาง
นักเรียน นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมโครงการ 
 
 

8. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงศูนยเรียนรู
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อพัฒนาศูนย
เรียนรูชุมชนใหมี
คุณภาพในการ
ใหบริการประชาชน 
2. เพื่อเพิ่มจํานวน
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ที่มาใชบริการศูนย
เรียนรูชุมชน
เทศบาลตําบลแวง
ใหญ 

ปรับปรุงศูนยเรียนรู
ชุมชน โดยติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ชนิด
แขวน ขนาด 40,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
และติดตั้งเคานเตอร
ยาวติดผนังสําหรับ
วางเครื่อง
คอมพิวเตอร ขนาดไม
นอยกวา 4 เมตร 

9. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงานฉลอง
ศาลปูหลวงกลางและ
งานวันลอยกระทง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

จัดงานฉลองศาลปู
หลวงกลางและงาน
ประเพณีลอยกระทง 

10. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปใหม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

จัดงานประเพณี
ทําบุญตักบาตรวันขึ้น
ปใหม 

11. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

68,500.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

จัดงานประเพณี
สงกรานต รดนํ้าขอพร
ผูสูงอาย ุ

12. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 

โครงการจัดงานวัน
เขาพรรษา 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 
 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 
 

จัดกิจกรรมแหเทียน
พรรษา และถวาย
เทียนพรรษาตามวัด
ตางๆ 
 



 
ยุทธศาสตร 

 

โครงการ 
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

 
วัตถุประสงค 

 

 
ผลิต 

 

13. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ทอดกฐิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

ถวายผากฐินตามวัด
ตางๆ ในเขตเทศบาล 

14. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนจัด
งานบุญบั้งไฟและงาน
บุญมหาวิทยาลัยปูนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

สนับสนุนชุมชนในการ
จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟและงานบุญ
มหาวิทยาลัยปูนา 
 

15. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงานฉลอง
ศาลเจาพอหนอง
โบสถและศาลเจาพอ
ปูตา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

จัดงานฉลองศาลเจา
พอหนองโบสถและ
ศาลเจาพอปูตา 

16. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนงานกาชาด
ประเพณีผูกเส่ียว
เทศกาลไหม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานกาชาด
เพณีผูกเส่ียวเทศกาล
ไหม 

17. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
งานรัฐพิธี ของทาง
ราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

58,000.00 1. เพื่อ
เทิดพระเกียรติองค
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
2. สงเสริมเผยแพร
คุณงามความดีของ
พอและแม 3. เพื่อ
ระลึกถึงคุณงาม
ความดีของ
บรรพบุรุษไทย 

จัดซุมเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันแม
แหงชาติ วันปย
มหาราชวันจักรี และ
สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวง
ใหญในการจัดงานวัฐ
พิธี 

18. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
และบวชศิลจาลิณี 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

42,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จ
พระเจา อยูหัว 2. 
เพื่อใหเด็กเยาวชน
ไดศึกษาวิชาการ
ดาน
พระพุทธศาสนา
อยางเขาใจ  

ดําเนินกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน และบวชศิล
จาริณีอยางนอย 50 
รูป 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร 
 

โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 
 

19. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการทองถิ่นไทย 
ใสใจวิถีพุทธ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อใหผูบริหาร 
ขาราชการ 
พนักงานเทศบาลได
รวมกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรและ
บําเพ็ญกุศลในวัน
ธรรมสวนะ 

ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
รวมทําบุญตักบาตร 
บําเพ็ญกุศล ในวัน
ธรรมสวนะ ตามวัด
ตางๆ ในเขตเทศบาล 

20. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติธรรมและ
อยูปริวาสธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมี
คุณธรรม ศิลธรรม 
2. เพื่อทํานุบํารุง 
สงเสริมพุทธศาสนา 

จัดใหประชาชนในเขต
เทศบาลเขาปฏิบัติ
ธรรม และอยูปริวาส
ธรรม 
 
 
 

21. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานบุญกุม
ขาวใหญ ไหวพระ
ธาตุเจดี ของดีแวง
ใหญ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสําคัญของ
ทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงานใหแกที่ทํา
การปกครองอําเภอ
แวงใหญ 

22. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบาใน
เขตเทศบาล 

ฉีดวัคซีนใหสุนัขและ
แมวพรอมจัดหา
เวชภัณฑที่เก่ียวของ 

23. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค
ตอตานและสนับสนุน
กิจกรรมเก่ียวกับโรค
เอดส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อชวยเหลือและ
ปองกันการแพร
ระบาดของโรค
เอดสในทองถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
แกศูนยชวยเหลือ
ผูปวยเอดสใหที่ทํา
การปกครองอําเภอ
แวงใหญ 

24. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลให
เปนตลาดสดนาซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

896,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อตลาดสด
เทศบาลตําบลแวง
ใหญเปนตลาดสด
นาซ้ือและมี
มาตรฐาน 2. 
เพื่อใหผูบริโภค
ไดรับความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกในการ
จับจาย 
 
 

ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง 
ติดตั้งตาขายกันนก 
ซอมแวมหลังคา ปรับ
ปรงระบบไฟฟา 
ระบบประปา 
ปรับปรุงระบบระบาย
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

25. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 1. เพื่อเปนการ
สนับสนุนและ
สงเสริมให
ประชาชนรักการ
ออกกําลังกาย 2. 
เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

1. จัดกิจกรรม
ประกวดเตนแอรโรบิค
ประชาชนทั่วไป/เด็ก
นักเรียน 2. จัด
กิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ประเภทอ่ืนอยาง
ตอเน่ือง 

26. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
สมาชิก อสม. 

จัดอบรมทัศนศึกษาดู
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

27. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 1. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดาน
สาธารณสุข 2. เพื่อ
จัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.) 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อสม.
ในชุมชน/หมูบาน ใน
เขตเทศบาล เพื่อให
ดําเนินการใน 3 กลุม
กิจกรรม ไดแก การ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขในเรื่อง
ตางๆ และการ
จัดบริการสาธารณสุข
เบื้องตน 

28. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดตั้ง
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลแวง
ใหญ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณสุขในเรื่อง
การสรางเสริม
สุขภาพ การ
ปองกันโรคการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
และการ
รักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ 

สนับสนุนและสมทบ
ทุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบล
แวงใหญ 

29. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณกีฬาใหแก
ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหแก
ประชาชนในเขต
เทศบาล 2. เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

จัดซ้ืออุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

30. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีระหวาง
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
อําเภอแวงใหญ 

จัดกิจกรรมแขงขัน
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ
หรือสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขัน 

31. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติใหเปน
กําลังหลักในการ
พัฒนาประเทศใน
อนาคต 

จัดกิจกรรมสงเสริม
เน่ืองในวันเยาวชน
แหงชาติ ไดแก 
กิจกรรมแขงขันกีฬา
กิจกรรมการเขาคาย
เยาวชน คาพุทธบุตร 
เปนตน 

32. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 40 (พ.ศ.
2554) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000.00 1. เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 2. เพื่อ
เสริมสรางความ
สามัคคี 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกจังหวัดขอนแกน
ในการดําเนินงาน 

33. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อวางแผนุ
ชุมชน กําหนด
วิสัยทัศนชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
ชุมชน 2. เพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ผูนําชุมชน 

อบรมใหความรู
เก่ียวกับการจัดทํา
แผนชุมชน แนว
ทางการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผูนําชุมชน ใหแกผูนํา
ชุมชน เปาหมาย
หมูบานละ 10 คน 

34. การแกไขปญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดาน
การเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสงเสริมการทํา
มาหากินของ
ราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวยเหลือประชาชน
ดานการเกษตร เชน 
การจัดซ้ือวัสดุเพื่อ
แจกจายราษฎรไดแก 
พันธุขาวพันธุดี พันธุ
พืช ปุย เครื่องมือ
การเกษตรและจัดซ้ือ
ครุภัณฑ ไดแก 
เครื่องมือจักรกล
การเกษตร 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

35. การแกไขปญหา
ความยากจน 
 
 
 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานที่อยู
อาศัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพื่อแกไขปญหา
ความยากจน 2. 
เพื่อใหประชาชนที่
ยากจนตามบัญชี
ลงทะเบียนคน
ยากจนที่มีอยู 

ใหการชวยเหลือ
ประชาชน
กลุมเปาหมายที่มี
ฐานะยากจนดานที่อยู
อาศัย ไดแกวัสดุ
อุปกรณในการ
ซอมแซมที่อยูอาศัย 

36. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

318,000.00 1. เพื่อใหผูพิการแต
ยากจนมีรายได
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ 2. เพื่อให
ผูพิการแตยากจน
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการ
อยางเทาเทียมกัน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการ จํานวน 62 ราย 
หรือตามบัญชีรายชื่อ
ผูพิการของเทศบาล
ตําบลแวงใหญ และ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

37. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

42,000.00 1. เพื่อใหผูปวย
เอดสมีรายได
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 2. 
เพื่อใหผูปวยเอดส
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการ
อยางเทาเทียมกัน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส จํานวน 7 
คน หรือตามบัญชี
รายชื่อผูปวยเอดส
ของเทศบาลตําบล
แวงใหญ 

38. การแกไขปญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูงสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,370,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหคนชราที่
ขาดผูดูแลและมี
ฐานะยากจนมี
รายไดในการ
ดํารงชีวิตในระดับ
หน่ึง 2. คนยากจน
และผูดอยโอกาสมี
รายไดในการ
ดํารงชีวิตในระดับ
หน่ึง 
 
 
 
 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวน 609 
คน หรือตามบัญชี
รายชื่อผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลแวง
ใหญและตามนโยบาย
รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

39. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการฝกอบรม
และจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพื่อใหการ
จัดเก็บขอมูล จปฐ.
มีความถูกตองตรง
กับขอเท็จจริงและ
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร 

ฝกอบรมใหความรูแก
ผูจัดเก็บขอมูล จปฐ.
และดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูล 

40. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการขุดลอกฝาย
หลวง หมูที่ 1 

รายไดอ่ืน ๆ 493,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกฝายหลวงดาน
ทิศเหนือ ยาว 108 
เมตร ดานทิศใตยาว 
130 เมตร ดานทิศ
ตะวันออกยาว 122 
เมตร ดานทิศ
ตะวันตกยาว 135 
เมตร ลึกเฉล่ีย2 เมตร 
และปรับปรุงฝายนํ้า
ลนขยายความกวาง
เดิมเปน 5 เมตร และ
ขยายความยาวเดิม
เปน 35 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

41. การแกไขปญหา
ความยากจน 

โครงการชวยหลือ
ประชาชนดานการ
สงเสริมอาชีพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 1. เพื่อสนับสนุน
การประกอบอาชีพ
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล 2. 
เพื่อสรางอาชีพและ
เพิ่มรายไดแก
ประชาชน 

ฝกอบรมสงเสริม
อาชีพแกราษฎร เชน
การสงเสริมการใช
สมุนไพรธรรมชาติ 
ทดแทนสารเคมี การ
ใชภูมิปญญาทองถิ่น
ดํารงชีวิตและสราง
รายได และหลักสูตร
อ่ืนๆ ตามความ
ตองการของ
ประชาชน 

42. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงลง
หินคลุกพรอมและบด
อัดเรียบวางทอลอด
ซอยหลังรานป.เจริญ
ยนต-ถนนประชารวม
ใจ หมูที่ 3 

รายไดอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

320,000.00 
 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่น มีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ลงหินคลุกผิวจราจร
กวาง 4 ม.ระยะทาง
รวม 1,175 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
พรอมบดอัดเรียบ 

 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

43. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนนสุลีราษฎรบํารุง 
หมูที่ 1 

รายไดอ่ืน ๆ 600,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนผิวจราจร
กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

44. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ถนน
ราษฎรบูรณะ หมูที่ 3 

รายไดอ่ืน ๆ 838,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่น ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร 
พรอมงานปูผิวจราจร 
ขนาดความกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 
231 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
1,386 ตร.ม.  

45. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางบานแวง
ใหญ-บานโคกสวาง-
บานหวยยาง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6-8 
เมตร ยาว 9,100 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

46. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะไฟฟา
ระบบจําหนาย และ
ขยายเขตไฟฟาระบบ
จําหนายสูพื้นที่
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 1. เพื่อขยายเขต
ไฟฟาระบบ
จําหนายแรงต่ําให
ทั่วถึงพื้นที่อยูอาศัย 
2. เพื่อขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางตาม
ถนนใหทั่วถึงและ
เกิดความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน 3. 
เพื่อขยายเขตไฟฟา
ระบบจําหนายแรง
ต่ําเขาสูพื้นที่
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาระบบ
จําหนายไฟฟาแสง
สวาง 

47. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 
 
 
 
 

โครงการกอสรางหรือ
ซอมแซมถนน ซอย 
ทอระบายนํ้า และ
รางระบายนํ้าในเขต
เทศบาล 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนใน
เขตเทศบาลมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ซอมแซมทอระบายน้ํา 
รางระบายน้ําโดย
ดําเนินการตามแผน
ซอมแซมของกองชาง 
ตามนโยบายผูบริหาร
เทศบาล หรือประชาชน 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 
 

48. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑดับเพลิงและ
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อใหงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในทองถิ่น
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ
ดับเพลิงที่ชํารุด และ
ไมเพียงพอตลอดจน
การบํารุงรักษาใหมี
สภาพพรอมใชงานได
ตลอดเวลา 

49. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการเงิน
ชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพื่อชวยเหลือ
ดูแลเอาใจใสแกผู
ประสบสาธารณภัย 
2. เพื่อสรางความ
รวมมือรวมใจ
ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชน 

ประชาชนผูประสบสา
ธารณภัยในเขต
เทศบาล 

50. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรชวง
เทศกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ตั้งดานสกัดทุกหมุ
บาน ตั้งดานสกัดถนน
ชนบท-กุดรู 1 จุด  

51. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการฝกซอมแผน
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 1. เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอม
ในการใหความ
ชวยเหลือ
ประชาชนกรณี
ประสบสาธารณภัย 
2. เพื่อใหการ
ชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย 

ฝกซอมแผนปองกัน
ภัยฝายพลเรือนอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

52. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสราง
ประสิทธิภาพใน

การควบคุมผูขับขี่
ยานพาหนะและ

ปองกันการสูญเสีย
จากการเกิด

อุบัติเหตุจราจร 2. 
เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหกับเยาวชนใน

การเคารพกฎหมาย
จราจร 3. เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี

สนับสนุน 
งบประมาณใหกับ 
สภ.แวงใหญ เพื่อ
ดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 
 

53. การพัฒนาเมือง
และชมุชนนาอยู 

โครงการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแกน (ศต
ส.จ.ขอนแกน) เพื่อ
ดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

54. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการพัฒนา
เครือขายผูประสาน
พลังแผนดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
ยาเสพติด และโทษ
ของยาเสพติด
ตลอดจนการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอแวงใหญ (ศต
ส.อ.แวงใหญ) เพื่อ
ดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

55. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการปองกันและ
คนหาผูเก่ียวของกับ
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
ยาเสพติดและโทษ
ของยาเสพติด
ตลอดจนการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอแวงใหญ (ศต
ส.อ.แวงใหญ) เพื่อ
ดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

56. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการสนับสนุน
การแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 1. เพื่อใหเด็ก 
เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด 
2. เพื่อใหเด็ก 
เยาวชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแก โรงเรียนแวง
ใหญวิทยาคม 
โรงเรียนชุมชนบาน
แวงใหญ และโรงเรียน
บานบะแค เพื่อ
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

57. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 
 
 
 
 

โครงการแกไขปญหา
กลุมวัยรุน 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 

14,000.00 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหเกิดความ
สามัคคีในกลุม
วัยรุน 2. เพื่อให
กลุมวัยรุนมีความรู 
ความเขาใจในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกปกครองอําเภอ
แวงใหญ เพื่อ
ดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคโครงการ
แกไขปญหาวัยรุน 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 
 

58. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ปรับปรุงลงหินลุกรัง
พรอมปรับเกล่ียและ
บดอัดถนนดอนสมัด-
กินรี หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

389,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

เกรดปรับเกล่ียอัด
เรียบลงหินลูกรัง
หรอมบดอัดเรียบผิว
จราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,230 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

59. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุกสุขเกษม 
หมูที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

702,000.00 เพื่อประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

ลงหินคลุกกวาง 6 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
12,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร (บดอัด
แนน) ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 
1,440 ลบ.ม. พรอม
วางทอระบายนํ้า 
คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 
3 ขนาด 0.40x1.00 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

60. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายแวง
ใหญ-ทุมหวย หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

336,000.00 เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง
กวาง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

61. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางถนน
หนองอินทรพัฒนา 
หมูที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,599,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
ความยาว 0.260 กม. 
ผิวจราจร AsPhaltic 
Concrete ขนาด
กวาง6.00เมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 
1.00 เมตร พรอมทอ
ระบายนํ้าขนาด
เสนผาศูนยกลาง0.40 
เมตร พรอมบอพัก 
คสล.ทั้งสองขาง ยาว
ขางละ195 เมตร 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 
 

62. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การคา และการ
ลงทุน 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนศูนยบริการ
และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อใหมี
ศูนยกลางใหบริการ
ขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร 2. 
เพื่อใหประชาชนมี
โอกาสเทาเทียมกัน
ในการรับบริการ
ขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร 3. 
เพื่อใหเปนแหลง
ใหบริการเรียนรูแก
เกษตรกร ในรูป
ของการเกษตรและ
การประมง 

สนับสนุนสงเสริม
ศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลแวงใหญ 

63. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการขุด ไถ กลบ
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 1. เพื่อกําจัดขยะ
มูลฝอย และเขต
เทศบาลมีความ
สะอาด 2. เพื่อลด
ปญหามลภาวะ 

คาจางเหมาขุด ไถ 
กลบ ขยะมูลฝอย 

64. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดการขยะ
อยางคุมคาลดภาวะ
โลกรอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 1. เพื่อใหประชาชน
รูจักการรักษาความ
สะอาดในอาคาร
บานเรือนอยางถูก
วิธี 2. เพื่อลด
ปริมาณขยะ 3. 
เพื่อลดปญหา
มลภาวะ 4. เพื่อให
สภาพแวดลอมดีขึ้น 
ลดภาวะโลกรอน 

1. จัดตั้งธนาคารขยะ
ประจําหมูบานๆละ 1 
แหง 2. ประกวด
ชุมชนจัดการขยะครบ
วงจรและไดมาตรฐาน 

65. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเขา
คายเยาวชนรัก
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหเยาวชน
ตระหนักและเห็น
คุณคาของ
ส่ิงแวดลอม 2. 
เพื่อใหเยาวชนรูจัก
การทํางานเปนทีม 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
 
 
 
 

สนับสุนนงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนแวง
ใหญวิทยาคม 
โรงเรียนชุมชนบาน
แวงใหญ และโรงเรียน
บานบะแค เพื่อ
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการเยาวชนรัก
ส่ิงแวดลอม 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค 
 

ผลผลิต 

66. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่นและสนับสนุน
การเลือกตั้ง
ระดับชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1. เพื่อใหเทศบาลมี
ระบบบริหารงาน
เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ 2. 
เพื่อการเมือง
ทองถิ่นมีความ
โปรงใส และสุจริต  

ดําเนินการเลือกตั้ง
ผูบริหารเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
และสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาติ 
 
 
 
 
 

67. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนในดาน
ตางๆ และนําความ
คิดเห็นที่ไดนําไปใช
ในการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

ดําเนินการจัดเวทีรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน กรณีมี
โครงการที่จะ
ดําเนินการที่มี
ผลกระทบตอความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

68. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอุดหนุนศูนย
จัดซ้ือจัดจางอําเภอ
แวงใหญ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อใหการจัดซ้ือจัด
จางของเทศบาล
เปนไปตามระเบียบ
กฏหมายและมี
ความโปรงใส
ตรวจสอบได 

อุดหนุนศูนยจัดซ้ือจัด
จางอําเภอแวงใหญ 
เพื่อจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ ประจําศูนย
และปรับปรุงศูนย 

69. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจายเงิน
เดือน คาจางประจํา
คาจางชั่วคราวและ
คาตอบแทนตามสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให,
รายไดจัดเก็บ
เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,083,448.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหแก
บุคลากรใน
หนวยงาน 2. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จายเงินเดือน คาจาง
ประจํา คาจาง
ชั่วคราว คาตอบแทน
ตามสิทธิ พรอมทั้งเงิน
เพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเล่ือน
ขั้นประจําป ใหแก
คณะผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง สมาชิก
สภาเทศบาล 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

70. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจาย
ประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(โบนัส) แกพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจาง 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

1,564,740.00 1. เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจแกพนักงาน
และลูกจางประจํา 
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

จายประโยชนตอบ
แทนอ่ืนแกพนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจางประจําตาม
สิทธิที่ไดรับ 

71. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาบุคลากร 
และประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
วิสัยทัศนของสวน
ราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
การปฏิบัติงาน 2. 
เพื่อให
กลุมเปาหมายนํา
ความรูที่ไดจากการ
ทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใชกับการ
บริหารงาน 3. 
เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงวิสัยทัศน
พันธกิจของสวน
ราชการโดยมี
จุดมุงหมายในการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมใหความรู 
จัดทําวิสัยทัศนของ
สวนราชการตลอดจบ
หลักสูตรเพื่อการ
ปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

72. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสงเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษาตอของ
พนักงานและลูกจาง
และบุคลากรใน
หนวยงานตามสิทธิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได
จัดเก็บเอง 

306,000.00 เพื่อใหพนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง
และบุคลากรใน
หนวยงานมีความรู
ความสามารถและ
นํามาใชปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอแก
พนักงานและลูกจาง 

73. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจาย
คาตอบแทน
คณะกรรมการ อนุ
กรรมการฯ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามระเบียบ 
ใหแกอปท. 
 
 
 

รายไดจัดเก็บ
เอง 
 
 
 
 
 
 
 

120,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 2. 
เพื่อใหการทํางานมี
ความรวดเร็วและ
เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 

จายคาตอบแทนให
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ 
ตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค 
 

ผลผลิต 

74. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาและ
ซอมแซมครุภัณฑ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

329,000.00 1. เพื่อจัดหา
ครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการใชงาน 2. 
เพื่อใหครุภัณฑที่มี
อยูมีความพรอมใน
การใชงาน 3. 
เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ
ตางๆ เชน เกาอ้ี
ทํางาน โตะทํางาน ตู
เก็บเอกสาร ชั้นวาง
เอกสาร 2. ซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุด ตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสม 

75. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

57,000.00 เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

จํานวนซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 
จํานวน 1 เครื่อง  

76. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาที่
บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 1. เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 2. 
เดพื่อเสริมสราง
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาใน
หนวยงาน 3. เพื่อ
สรางจิตสํานึกใน
การบริหารงาน
ทองถิ่นอยางมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดหาที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ จํานวน 1 
ชุด 

77. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
อาคารโรงจอด
รถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

530,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหอํานวยความ
สะดวกแกผูมา
ติดตอราชการ
เทศบาลและ
บุคลากรของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางอาคารโรง
จอดรถยนต ขนาด
กวาง 12.50 เมตร 
ยาว 22 เมตร ขนาด
พื้นที่ 275 ตร.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

78. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
เทศบาลกับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล ไดแก ทําบุญ
ตักบาตร จัด
นิทรรศการผลงานแต
ละกอง แขงขันกีฬา
ระหวางคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 

79. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมทองถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาสาม
ป แผนพัฒนา
การศึกษา และแผน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1. เพื่อใหได
รับทราบปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนที่แทจริง 
2. เพื่อนําปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนไปแกไข
ปญหาใหตรงจุด 

1.จัดประชุม
ประชาคมทองถิ่นเพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนา
สามปและแผนพัฒนา
การศึกษา 2. 
สนับสุนนการจัดเวที
ประชาคมทองถิ่นเพื่อ
ทบทวนแผนชุมชน 

80. การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดซ้ือชุด
เครื่องเสียงกลางแจง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพื่อพัฒนาการ
ประชาสัมพัธ
ขาวสารของ
เทศบาล หนวยงาน
อ่ืนที่เปนประโยชน
ใหแกประชาชนใด
รับทราบอยางทั่วถึง 
2. เพื่อใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยาง
รวดเร็ว 3. เพื่อใช
ในกิจการของ
เทศบาล 

จัดซ้ือชุดเครื่องเสียง
กลางแจง  

ช. ผลการดําเนินงาน 
 
     เทศบาลตําบลแวงใหญ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2554 ในเขตพื้นที ่โดยไดรับ
ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
 
 
 



โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการจัดงานฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการจัดงานฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



โครงการปฏิบัติธรรมอยูปริวาสธรรมและบวชศิลจาริณี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



          ทั้งน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแวงใหญทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
  
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                               
                                           ประกาศ ณ วันที ่ ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
 
 
 
                                                     (นายสุรพล  เวียงวงษ) 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ 
 


