
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลท�าแร� 
เรื่อง  การใช�แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลท�าแร�   

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ได�กําหนดให�องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือใช�เป6น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�  เพ่ือให�กระบวนการจัดทํางบประมาณเป6น ไปด�วย
ความรอบคอบ  และผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน  นั้น 

บัดนี้  เทศบาล ตําบลท�าแร�   ได�ดํา เนินการจัด ทําแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑)เสร็จเรียบร�อยแล�ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข�อ ๑๗ (๑) ถึง (๔) 

ฉะนั้น  เ พ่ือปฏิบั ติให� เป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค1กรปกครองส�วนท�อง ถิ่น   พ .ศ .  ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนําแผนไปปฏิบั ติ  
ข�อ ๒๔  เทศบาลตําบลท�าแร�   จึงขอประกาศใช�แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยให� มี
ผลบังคับใช� ต้ังแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เป6นต�นไป  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
   
 
 
                                
 (นายไพรัช  ยงคําชา) 
                               นายกเทศมนตรีตําบลท�าแร� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

วิสัยทัศน
ท�องถ่ิน 

จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร1 ยุทธศาสตร1 ยุทธศาสตร1 ยุทธศาสตร1 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

ส�วนที่  1 
บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป# 
แผนพัฒนาสามป�  เป6นการแปลงแผนยุทธศาสตร1การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว�า ภายใต�

ยุทธศาสตร1การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได�มากกว�าหนึ่งแนวทาง และภายใต�แนวทางการ        
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได�มากกกว�าหนึ่งโครงการ/กิจกรรรมท่ีจะต�องนํามาดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ
ตามวัตถุประสงค1หรือเปFาหมายท่ีต�องการในแต�ละยุทธศาสตร1การพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลต�อวัตถุประสงค1  
เปFาหมายจุดหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนและวิสัยทัศน1ในท่ีสุด 

 นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป�  เป6นแผนท่ีมีความสัมพันธ1กับงบประมาณรายจ�ายประจําป�  โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป�  ในป�ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�  ไปจัดทํางบประมาณ  
เพ่ือให�กระบวนการจัดทํางบประมาณเป6นไปด�วยความรอบคอบและผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 
แผนภาพ  ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป# 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมท่ี  1     - กิจกรรมท่ี  1        - กิจกรรมท่ี  1 
  - กิจกรรมท่ี  2     - กิจกรรมท่ี  2        - กิจกรรมท่ี  2 
  - กิจกรรมท่ี  3     - กิจกรรมท่ี  3        - กิจกรรมท่ี  3 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

คํานิยามของแผนพัฒนาสามป# 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน          
พ.ศ.2548  “แผนพัฒนาสามป�” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน        
ท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา  อันมีลักษณะเป6นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต�ละป�  ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป6นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลาสามป�
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจําทุกป� 

 ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป�  โดยเฉพาะในแผนประจําป�แรกของห�วงระยะเวลาสามป�
นั้น ควรมีความพร�อมอย�างน�อย  2  ประการ  คือ 

1. มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป6นไปได�ของโครงการ/
กิจกรรม  รวมท้ังประโยชน1สาธารณะท่ีจะได�รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยู�ในแผนป�แรกของห�วงระยะเวลาสามป�  ควรมีความพร�อมในเรื่องรูปแบบรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให�สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา ท่ีจะนําไปใช�จัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป�ต�อไป 

แผนพัฒนาสามป#  มีลักษณะกว�าง ๆ  ดังต�อไปนี้ 
1.  เป6นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา 
2.  เป6นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค1ของการพัฒนาท่ีชัดเจนและมีลักษณะท่ี

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3.  เป6นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป6นระยะเวลาสามป� 
4.  เป6นเอกสารท่ีจะแสดงความความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร1การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ�ายประจําป� 

1.2 วัตถุประสงค
ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป# 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  มีวัตถุประสงค1ดังนี้ 

1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ1เชื่อมโยงและสอดคล�องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร1การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป� 

2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�ท่ีมีความสอดคล�องและสามารถตอบสนองต�อ
ยุทธศาสตร1การพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป6นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�าง ๆ  ให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจ�ายประจําป�  และนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป# 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครอง        

ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข�อ 17  การจัดทําแผนพัฒนาสามป� ให�ดําเนินการตามระเบียบโดยมีข้ันตอน
ดําเนินการดังนี้ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร�วมกับประชาคมท�องถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน1 พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา รวมท้ัง
สอดคล�องกับปSญหาและความต�องการของประชาคมและชุมชน โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน�วยงานต�างๆ  และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปSญหา
ความต�องการ และข�อมูลนํามาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� แล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

3.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป�เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
4.  ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป�และประกาศใช�แผนพัฒนาสามป� 

ประโยชน
ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป# 
แผนพัฒนาสามป�  เป6นเครื่องมือท่ีจะช�วยให�องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ได�พิจารณาอย�าง

รอบคอบให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส�งผลในเชิง
สนับสนุนและเป6นอุปสรรคต�อกัน  เพ่ือให�องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช�ทรัพยากรการบริหารของท�องถ่ินท้ังทรัพยากรทางด�านงบประมาณ  บุคลากร วัสดุอุปกรณ1  
และการบริหารจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให�เกิดประโยชน1สูงสุด 

            ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบด�วย 
  คน  ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต�ผู�บริหารท�องถ่ิน พนักงานขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ทุกระดับ ซ่ึงจะมีความแตกต�าง หลากหลายท้ังด�านความรู� ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
จะต�องนําศักยภาพของกําลังคนเหล�านั้นมาใช�  รวมท้ังต�องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให�
องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และถ�าพิจารณาในความหมายอย�างกว�างและอาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในท�องถ่ินซ่ึงมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินด�วย 

  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินเอง  และแหล�งงบประมาณ
ภายนอก  รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ�ายด�วย 

 วัสดุอุปกรณ
   หมายถึง เครื่องจักร   เครื่องมือ เครื่องใช�ต�างๆ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะ
สามารถนํามาใช�ในการบริหารจัดการท�องถ่ินให�เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ1ให�มีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความก�าวหน�าของสังคมโดยส�วนรวมได�อย�างเท�าทัน  และใช�วัสดุอุปกรณ1ดังกล�าวอย�างเต็ม
ศักยภาพ     
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   การบริหารจัดการ  เป6นสิ่งท่ีจะช�วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข�างต�นให�เป6นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย�างยั่งยืน   การบริหารจัดการเป6นท้ังศาสตร1และศิลปUท่ีต�อง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 

 
แผนภาพวงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาสามป# 

 
                                                ป# พ.ศ. 
 
ประเภทแผนพัฒนา 

พ.ศ.  25… 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (2556-2560) 
1) เตรียมการจัดทํา 
2) ใช�บังคับ 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 

        

แผนพัฒนาสามป# 
1) 2554-2556 
2) 2555-2557 
3) 2556-2558 
4) 2557-2559 
5) 2558-2560 
6) 2559-2561 
7) 2560-2562 
8) 2561-2563 
9) 2562-2564 
10) 2563-2565 

 
ฯลฯ 
 

หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป� 
 

 

… 
 

…
… 
 

 

…
… 
… 

 
 

…
…
… 

 
 
 

…
…
… 
 

 
 
 
 

…
…
… 

 
 
 
 
 

…
…
… 

 
 
 
 
 
 

…
…
… 

 
 
 
 
 
 
 

…
…
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

…
…
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



  

 

 

ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลท�าแร� 

1.1  สภาพท่ัวไป 
1.1.1. ประวัติการจัดตั้ง 

เทศบาลตําบลท�าแร�  ต้ังอยู� ท่ีตําบลท�าแร�  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ห�างจาก          
อําเภอเมืองสกลนคร ตามทางหลวงสายสกลนคร – นครพนม  เป6นระยะทาง 21 กิโลเมตร  แต�เดิมมีฐานะ
เป6นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2499 และประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา  ฉบับพิเศษ เล�ม 73 ตอน 99 หน�าท่ี 75  ต�อมาได�มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป6น
เทศบาลตําบล พ.ศ.2542 สุขาภิบาลท�าแร� จึงได�รับการยกฐานะเป6นเทศบาลตําบล เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม  
2542  ในปSจจุบันเทศบาลตําบลท�าแร�  มีพ้ืนท่ีในการปกครองประมาณ 2.193  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ี  5  หมู�บ�าน คือ หมู�ท่ี 1  บ�านท�าแร�, หมู�ท่ี 3  บ�านท�าแร�เหนือ, หมู�ท่ี 6  บ�านท�าแร�สามัคคี,  หมู�ท่ี 7   
บ�านท�าแร�พัฒนา และหมู�ท่ี 8  บ�านสร�างแก�วสมานมิตร  ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�มีประชากร จํานวน 7,236  คน   
จํานวน  2,192  ครัวเรือน 

1.1.2. ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลท�าแร�  มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี  ดังนี้ 

-  ทิศเหนือ ต้ังแต�หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู�ในแนวเส�นต้ังฉากกับทางหลวงสายสกลนคร - นครพนม         
ไปทิศตะวันออก ต้ังแต�หลักกิโลเมตรท่ี 168+500 และอยู�ห�างจากฟากเหนือของทางหลวงสายสกลนคร -
นครพนม ไปตามทิศเหนือ  ระยะทาง  300  เมตรจากเขตหลักท่ี  1  เป6นเส�นขนานกับฟากเหนือกับทางหลวง
สายสกลนคร – นครพนม ไปตามทิศตะวันออก เป6นระยะทาง  2,000  เมตร  เป6นหลักเขตท่ี  2 

-  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2  เป6นเส�นต้ังฉากกับหลักเขตท่ี  2  เป6นเส�นต้ังฉากกับหลักเขตท่ี  1  
และหลักเขตท่ี  2  ไปทางทิศใต�  ถึงฝSaงเหนือของหนองหารเป6นหลักเขตท่ี 3 

-  ทิศใต�  จากหลักเขตท่ี 3  เลียบตามฝSaงเหนือของหนองหารไปตามทิศตะวันตก  เป6นระยะทาง 
2,000  เมตร  ซ่ึงเป6นหลักเขตท่ี  4 

-  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  4  เป6นเส�นตรงไปทางทิศเหนือจนประจบหลักเขตท่ี  1 

1.1.3.  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร�  อยู�ในเขตร�อนเหนือเส�นศูนย1สูตร  ได�รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�  

และพายุไซโคลนจากทะเลจีนใต�  ในรูปพายุโซนร�อนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�พัดผ�านพ้ืนท่ีในช�วง        
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย  ทําให�เกิดฝนตกหนักเป6นครั้งคราว
และยังได�รับอิทธิพลมรสุมจากลมตะวันออกเฉียงเหนือนําอากาศแห�งแล�งและหนาวเย็นจากประเทศจีน        
แผ�คลุมพ้ืนท่ีในช�วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ1  ทําให�อากาศหนาวเย็น  ดังนั้น ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล       
ท�าแร�จึงแบ�งสภาพภูมิอากาศออกเป6น  3  ฤดู  ได�แก� 

 ฤดูร�อน  ระหว�างเดือนกุมภาพันธ1  ถึงเดือนพฤษภาคม  เดือนเมษายนเป6นเดือนท่ีมีอากาศร�อนท่ีสุด  
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร�อนบางป�ประมาณ  38-40  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน  ระหว�างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน  มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต�พัดผ�านมีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยระหว�าง 292 มิลลิเมตรต�อป� ฝนตกชุกระหว�างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ไม�มีปSญหาเรื่องอุทกภัย
หรือภัยธรรมชาติต�างๆ  เพราะมีหนองหารเป6นแหล�งน้ําตามธรรมชาติรองรับน้ําฝนอยู�แล�ว 
 ฤดูหนาว  ระหว�างเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม  มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนําความหนาว
เย็นจากประเทศจีนเข�ามา เคยมีสถิติหนาวท่ีสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส อากาศหนาวสุดประมาณเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคม 



  

 

 

 1.1.4.  สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 

  1.  สภาพเศรษฐกิจ  ของชุมชนอยู�ในเกณฑ1ดี ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพหลัก  3  ประเภท   
คือ  ข�าราชการ  ค�าขาย ทํานา  นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืน เช�น รับจ�างท่ัวไป  หรือเป6นพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
ประกอบอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว1  และทําประมง 
  2.  การเกษตรกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� พ้ืนท่ีการเกษตรจะมีเพียงน�อย  และประชาชน
ส�วนใหญ�จะประกอบอาชีพทํานาทําสวนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงเขตเทศบาล  นอกจากนั้นประชาชนส�วนหนึ่งยังมี
อาชีพประมง บริเวณหนองหารและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
  3.  การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� ส�วนใหญ�เป6นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน  เช�น  
โรงสีข�าว  โรงซ�อมรถยนต1  สถานประกอบและทําเฟอร1นิเจอร1  ขายส�ง ขายปลีกขนาดเล็ก 
  4.  ด�านการพาณิชย
  สภาพการค�าส�วนใหญ�มีลักษณะค�าปลีกและส�ง  ผู�ประกอบการมี ท้ังรายใหญ�
และรายย�อย  แบ�งการค�าส�วนใหญ�ในตลาดสดเทศบาลใหม�และภายในหมู�บ�านและในอนาคต คาดว�าแหล�ง
เศรษฐกิจใหม�ของเทศบาลตําบลท�าแร� จะอยู�ท่ีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนรถยนต1 
  5. ด�านการท�องเท่ียว เทศบาลตําบลท�าแร� มีลักษณะภูมิประเทศติดกับหนองหารด�านทิศตะวันออก       
โดยมีภูมิทัศน1ท่ีสวยงาม  โดยเทศบาลจัดให�เป6นท่ีตากอากาศจุดชมวิวหนองหาร ซ่ึงในอนาคตเทศบาลตําบล
ท�าแร�จะจัดเรือนําเท่ียว  นําชมเกาะแก�งในพ้ืนท่ีหนองหาร  โดยเรียกเก็บค�าบริการเป6นรายๆ ไป ได�มีการ
ปรับปรุงทัศนียภาพริมหนองหารให�เป6นแหล�งท�องเท่ียวโดยใช�งบประมาณของเทศบาลและขอรับการสนับสนุน
จากหน�วยงานอ่ืน 
  6.  การปศุสัตว
  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร� บางแห�งมีการเลี้ยงปศุสัตว1 เช�น โคขุน ทดแทนอาชีพเดิม
ท่ีเคยทํามาซ่ึงในอนาคตการเลี้ยงโคขุนจะมีแพร�หลาย เนื่องจากเทศบาลจะได�สนับสนุนงบประมาณและแหล�ง
จําหน�ายให�กับผู�เลี้ยงโคขุนต�อไป 

 1.1.5 ข�อมูลการบริการสาธารณูปโภคโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.  การคมนาคม  การจราจร  เทศบาลตําบลท�าแร� มีถนนสายหลักท่ีใช�เป6นเส�นทางหลัก ในการ

เดินทาง คือ สายนครพนม – สกลนคร  และสายท�าแร� - ศรีสงคราม   ซ่ึงนับได�ว�าสะดวกมีรถประจําทาง       
วิ่งผ�านหลายสาย ไปอุดรธานี ขอนแก�น กรุงเทพมหานคร  และยังมีรถโดยสารเล็กท�าแร� – สกลนคร ให�บริการ
ต้ังแต�เวลา 06.00 น. – 18.00 น.  ปSญหาด�านการจราจรยังไม�มี  เทศบาลตําบลท�าแร� ได�ร�วมมือกับ         
กรมทางหลวงและสํานักงานตํารวจสกลนคร เพ่ือติดต้ังสัญญาณจราจรตามแยกท่ีมีการจราจรคับค่ัง         
เพ่ือปFองกันอุบัติเหตุและขยายพ้ืนผิวจราจรบนทางเท�า  เพ่ือปFองกันอุบัติเหตุและในอนาคตเพ่ือรองรับ          
ความเติบโตของชุมชน  ทางเทศบาลจะขอความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนก�อสร�างสะพานลอย  
ด�านหน�าโรงเรียนเซนต1โยแซฟท�าแร�   

2.  ถนน  ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท�าแร�  มี  105  สาย   
- ถนนคอนกรีต จํานวน  80  สาย ระยะทาง  21.949  กิโลเมตร 
- ถนนลาดยาง   จํานวน   2  สาย   ระยะทาง    3.848  กิโลเมตร 
- ถนนลูกรัง    จํานวน  23  สาย   ระยะทาง    0.902  กิโลเมตร  
 การระบายน้ํา  
- จํานวนราง/ท�อระบายน้ํา   จํานวน  83  แห�ง ระยะทาง  36.370 กิโลเมตร 
- ถนนท่ีมีราง/ท�อระบายน้ํา ท้ังสองด�านของถนน  จํานวน  67  สาย ระยะทาง  32.280 กิโลเมตร   
- ถนนท่ีมีราง/ท�อระบายน้ํา ด�านเดียว    จํานวน  16  สาย ระยะทาง    4.092 กิโลเมตร 

      - ถนนท่ีไม�มีราง/ท�อระบายน้ํา           จํานวน  20  สาย ระยะทาง    0.940 กิโลเมตร 

ท่ีมา: กองช�าง  เทศบาลตําบลท�าแร�  ข�อมูล ณ  มีนาคม  2558 
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     3.  ด�านการประปา  
  เทศบาลตําบลท�าแร� มีระบบประปาซ่ึงได�รับโอนการประปามาจาก คณะกรรมการหมู�บ�านท�าแร�
ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2537  และปSจจุบันเดือนมีนาคม  2558  มีจํานวนผู�ใช�น้ํา ท้ังหมด 1,718 ราย จากจํานวน  
2,192  หลังคาเรือน  และมีแนวโน�มผู�ใช�น้ําเพ่ิมข้ึนประมาณ  15  ราย/ป�  และค�าธรรมเนียมติดต้ังประปาใหม�
รายละ  3,115  บาท (ไม�รวมมาตรวัดน้ํา) อัตราค�าบริการรายละ 10  บาท/เดือน  โดยเทศบาลเรียกเก็บค�าน้ํา
แบบอัตราก�าวหน�าตามรายละเอียดดังนี้ 
 

อัตราค�าน้ําประปาเทศบาลตําบลท�าแร� 
 

ปริมาณการใช�น้ํา อัตราค�าน้ํา 
ช�วงในการใช�น้ํา 

(หน�วย  หรือ ลูกบาศก
เมตร/เดือน) 
บาท/หน�วย  หรือ ลูกบาศก
เมตร 

ไม�มีการใช�น้ํา  หรือ  0  หน�วย ค�าบริการ+ค�าบํารุงรักษาเมตร 
1-15  หน�วย หน�วยละ  6   บาท 
16-30  หน�วย หน�วยละ  7  บาท 
31-45  หน�วย หน�วยละ 8  บาท 
46-60  หน�วย หน�วยละ  9  บาท 
61-75  หน�วย หน�วยละ 12  บาท 
76-100  หน�วย หน�วยละ  15  บาท 

       101  หน�วยข้ึนไป หน�วยละ  20  บาท 
  
รายละเอียดค�าธรรมเนียมการติดตั้งประปาใหม�ตามเอกสารแบบ 
-น้ําประปาท่ีผลิตได�         จํานวน  100   ลบ.ม./ชัว่โมง 
-น้ําประปาท่ีไม�ต�องการใช�    จํานวน  1,200  ลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ :  หน�วยงานนอกเขตให�เก็บค�าน้ําประปาในอัตราก�าวหน�า  หรืออัตราเดียวกันกับเทศบาลตําบลท�าแร� 
รวมถึงเทศบาลตําบลเมืองทองท�าแร� 

น้ํา 1 หน�วย  หรือ  ลูกบาศก1เมตร  = 1,000  ลิตร  หรือ  50  ป�บ 
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อัตราค�าน้ําในการขอใช�น้ําช่ัวคราว 

ปริมาณการใช�น้ํา อัตราค�าน้ํา 
ช�วงในการใช�น้ํา 

(หน�วย  หรือ ลูกบาศก
เมตร/เดือน) 
บาท/หน�วย  หรือ ลูกบาศก
เมตร 

ไม�มีการใช�น้ํา  หรือ  0  หน�วย เก็บอัตราข้ันต่ํา  50   บาท 
1-15  หน�วย หน�วยละ  6   บาท 
16-30  หน�วย หน�วยละ  7  บาท 
31-45  หน�วย หน�วยละ 8  บาท 
46-60  หน�วย หน�วยละ  9  บาท 
61-75  หน�วย หน�วยละ 12  บาท 
76-100  หน�วย หน�วยละ  15  บาท 

       101  หน�วยข้ึนไป หน�วยละ  20  บาท 

อัตราค�าจําหน�ายน้ําประปาจากท�อทาน 

-ค�าน้ําประปา     ลูกบาศก1เมตรละ   20   บาท 

-ค�าบริการจ�ายน้ําประปา  ลูกบาศก1เมตรละ  10   บาท 

อัตราค�าธรรมเนียมการขอใช�น้ําประปาและอัตราค�าติดตั้งประปาใหม� 
สําหรับมาตรวัดน้ําทุกขนาด  ท่ีใช�ท�อแยกเข�ามาตรวัดน้ํา  ค�าใช�จ�ายเป6นดังนี้ 

ขนาด
มาตร 
(นิ้ว) 

ค�าประกัน
การใช�น้ํา  
(บาท) 

ค�า
อุปกรณ

เหมาจ�าย 
(บาท) 

ค�าธรรมเนียม
(บาท) 

ค�าแรง  
(บาท) 

ค�าตรวจ  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ค�าซ�อมแซม
ถนน  

 (บาท) 

ค�าบริการ
รายเดือน  
(บาท) 

1/2 200 2,800 15 60 40 3,115  
 
 

คิดตาม
ประมาณการ 

10 
1 300 3,500 15  

 
คิดตาม

ประมาณ
การ 

60  
 
คิดตาม

ประมาณ
การ 

15 
1  1/2 600 5,550 15 60 100 
1  1/2 1,500 11,550 15 60 200 

2 2,000  
คิดตาม

ประมาณ
การ 

15 60 300 
2  1/2 2,500 15 60 400 

3 5,000 15 60 500 
4 10,000 15 60 600 
6 21,000 15 60 700 

 
ท่ีมา : กองการประปา  เทศบาลตําบลท�าแร�  ข�อมูล ณ มีนาคม  2558 
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  4.  ด�านการส่ือสารโทรคมนาคม (ข�อมูล ณ มีนาคม 2558) 
    ไปรษณีย1โทรเลข ภายในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�  มีท่ีทําการไปรษณีย1โทรเลข  1  สาขา    
ซ่ึงเพียงพอต�อจํานวนผู�ใช�บริการและในอนาคต เทศบาลจะช�วยส�งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการ
ด�านสื่อสาร 
             5.  ด�านไฟฟLา   
    ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� มีจํานวนครัวเรือนท่ีใช�ไฟฟFาทุกหลังคาเรือน จํานวนท้ังหมด          
2,175 ครัวเรือน   

ข�อมูลด�านลักษณะการใช�ท่ีดิน  
1) พ้ืนท่ีพักอาศัย      ประมาณร�อยละ 60 
2) พ้ืนท่ีพาณิชย1กรรม   ประมาณร�อยละ 12 
3) พ้ืนท่ีต้ังหน�วยงานของรัฐ  ประมาณร�อยละ   5 
4) พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ / นันทนาการ ประมาณร�อยละ   5 
5) พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา   ประมาณร�อยละ 10 
6) พ้ืนท่ีว�าง    ประมาณร�อยละ   8 

   7)   เทศบาลได�จัดเช�าท่ีราชพัสดุ กระทรวงการคลัง เพ่ือจัดสรรให�กับ                   
ผู�ประกอบการค�า  ผู�ประกอบการธุรกิจ ใช�ประโยชน1ในบริเวณตลาดเก�า  เพ่ือความต�องการชุมชน 
 
1.2.  ข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐานเทศบาลตําบลท�าแร� 
   1.2.1 ข�อมูลประชากรพ้ืนท่ีสํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลตําบลท�าแร� (ณ กุมภาพันธ
  2558) 

หมู�ท่ี 1    ชาย    869   คน  หญิง 916  คน รวม    1,785   คน 
หมู�ท่ี 3    ชาย    340   คน    หญิง     371  คน      รวม       711  คน 
หมู�ท่ี 6       ชาย    903   คน    หญิง   936  คน       รวม    1,839   คน 
หมู�ท่ี 7       ชาย    723   คน    หญิง   739  คน      รวม    1,462   คน 
หมู�ท่ี 8       ชาย    611   คน   หญิง     684  คน      รวม    1,295   คน 
ทะเบียนบ�านกลาง    ชาย     96    คน    หญิง      48  คน   รวม      144   คน 

            ประชากรท้ังส้ิน       ชาย  3,542   คน   หญิง   3,694 คน   รวมท้ังส้ิน   7,236  คน 

   1.2.2 ข�อมูลชุมชนย�อยในเขตเทศบาล มี 15 ชุมชน  แยกเปOน  5  หมู�  ดังนี้ 
 หมู� 1 ชุมชนกลางใต�  ชุมชนท�าเรือ  ชุมชนกลางเหนือ  ชุมชนท�าสะอาด  ชุมชนเฟeaองฟู 
 หมู� 3  ชุมชนสามัคคี 
 หมู� 6  ชุมชนบ�านใหม�  ชุมชนสมประสงค1  ชุมชนไทยเดิม  ชุมชนปfาหว�าน 
 หมู� 7  ชุมชนสหมิตรสัมพันธ1   ชุมชนท�าแร�เหนือ  ชุมชนท�าแร�ใต� 
 หมู� 8  ชุมชนสร�างแก�ว   ชุมชนสมานมิตร 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลตําบลท�าแร�  ข�อมูล ณ มีนาคม  2558 
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1.3.  ข�อมูลสภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู�ในเกณฑ1ดี ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ 3 ประเภท คือ         
ทํานา ค�าขายรับจ�างท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืน เช�น ประกอบธุรกิจส�วนตัว รับราชการ หรือเป6นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว1 และทําประมง 

- การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�เขตพ้ืนท่ีการเกษตรจะมีเพียงส�วนน�อย และ
ประชาชนส�วนใหญ�จะออกไปประกอบอาชีพทําไร� ทําสวน ในพ้ืนท่ีใกล�กับเขตเทศบาล นอกจากนี้แล�ว 
ประชาชนบางส�วนจะมีการประกอบอาชีพทางด�านการเลี้ยงสัตว1 เช�น สุกร, โคขุน และเลี้ยงปลา เป6นต�น 

จํานวนสัตว
ในพ้ืนท่ีโดยประมาณ 
โค   จํานวน   130  ตัว กระบือ  จํานวน      25  ตัว 
เป6ด      จํานวน   166  ตัว ไก�  จํานวน  1,044  ตัว 
สุกร      จํานวน    22  ตัว    แพะ/ม�า  จํานวน       9   ตัว 

ท่ีมา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  ณ  มีนาคม  2558 

- การอุตสาหกรรม  ภายในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� ประกอบด�วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
เช�น  โรงสีข�าว  โรงงานซ�อมรถยนต1  โรงงานประกอบเฟอร1นิเจอร1  

- ด�านการพาณิชย
  สภาพการค�าส�วนใหญ� มีลักษณะค�าปลีกและส�งผู�ประกอบการค�า  มีท้ัง
รายใหญ�และรายย�อย แหล�งพาณิชยกรรมส�วนใหญ�อยู�ในตลาดสดเทศบาล 1 และภายในหมู�บ�าน ซ่ึงมีบทบาท
ท่ีสําคัญต�อเศรษฐกิจของเทศบาล และในปSจจุบันตลาดสดท�าแร�เป6นตลาดกลางค�าส�งให�กับอําเภอใกล�เคียง 
เช�น อําเภอกุสุมาลย1, อําเภอศรีสงคราม, อําเภอโพนสวรรค1, อําเภอโพนนาแก�ว, อําเภอนาหว�า, อําเภอ    
ปลาปาก เป6นต�น  ซ่ึงขณะท่ีเทศบาลมีตลาดอยู� 2 แห�ง ได�แก� ตลาดสดเทศบาล 1 จะเป6นตลาดกลาง ค�าส�ง 
และตลาดสดเทศบาล 2  เป6นตลาดท่ีเทศบาลเช�าพ้ืนท่ีสร�างอาคารตลาดสด จากกรมธนารักษ1 ในอัตราเดือน
ละ 4,390 บาท เป6นเวลา 15 ป� จะเป6นตลาดค�าปลีกส�วนใหญ� 

- ด�านการท�องเท่ียว  เทศบาลตําบลท�าแร� มีอาณาเขตติดริมหนองหาร ซ่ึงทางเทศบาลได�ปรับปรุง
ฟegนฟูธรรมชาติริมหนองหาร  เป6นจุดพักผ�อนตากอากาศและออกกําลังกาย โดยได�ดําเนินการก�อสร�างและปรับ
ภูมิทัศน1เป6นแหล�งท�องเท่ียวและในอนาคตเพ่ือเป6นการส�งเสริมการท�องเท่ียวและเพ่ิมรายได� ให�แก�เทศบาล 
และประชาชน   

- ด�านการปศุสัตว
  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร� บางแห�งเป6นท่ีราบลุ�ม  เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเลี้ยงสัตว1เทศบาลจะส�งเสริมการอนุรักษ1สัตว1พ้ืนเมืองเช�น โค กระบือ โดยการจัดตลาดนัด โค กระบือ  
เพ่ือทําการซ้ือขายแลกเปลี่ยน  โดยเทศบาลเป6นตัวกลางและเรียกเก็บค�าธรรมเนียม 

1.4. ข�อมูลด�านสังคม 
ประชากรแยกตามเพศและอายุและลักษณะโครงสร�างประชากรและความหนาแน�นของครอบครัว   

เทศบาลตําบลท�าแร�  มีประชากรท้ังหมด   7,236      คน      
 เพศชาย   3,542   คน เพศหญิง   3,694   คน 
ความหนาแน�นของประชากรอยู�ในเขตชุมชน  เฉลี่ย 3,356 คน/ 1  ตารางกิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีในการ

ปกครองโดยประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร  โดยมีครัวเรือนท้ังหมด    2,192    ครัวเรือน  คาดว�าอนาคต
ในเขตเทศบาลค�าเฉลี่ยความหนาแน�นของประชากรและครัวเรือนจะเพ่ิมในอัตราร�อยละ 1 ต�อป� 

 

 

 

10 



  

 

 

1.5. การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
การศึกษา  เทศบาลตําบลท�าแร�  ได�จัดให�มีการศึกษา เด็กปฐมวัย อายุระหว�าง 3 - 5  ป�  โดยทาง

เทศบาลได�จัดสถานท่ีบุคลากรรวมท้ังงบประมาณท่ีเพียงพอคาดว�าอนาคตอันใกล�เทศบาลตําบลท�าแร� จะต�อง
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาป� 2540  โดยการถ�ายโอนงบประมาณบุคลากรและ
งบประมาณพร�อมท้ังจะมุ�งเน�นประสิทธิภาพทางการศึกษา   
 -  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน  1  แห�ง 
 -  สังกัดเอกชน    จํานวน  1  แห�ง 
 -  โรงเรียนระดับอนุบาล, เด็กเล็ก 

    รัฐบาล    จํานวน  1  แห�ง    
เอกชน      จํานวน  1  แห�ง 

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
    รัฐบาล    จํานวน  1  แห�ง    

เอกชน      จํานวน  1  แห�ง 
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
    เอกชน      จํานวน  1  แห�ง 
 

ข�อมูลโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� 
โรงเรียนท�าแร�วิทยา 
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท�าแร�วิทยา   ชาย    277     คน  หญิง     283      คน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ห�อง 

จํานวนนักเรียน รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

               ระดับช้ันอนุบาล 
อนุบาล 1 1 24 18 42  
อนุบาล 2 1 20 25 45  
อนุบาล 3 - - - -  

รวมระดับช้ันอนุบาล 2 44 43 87  
ระดับช้ันประถมศึกษา      

ประถมศึกษาป�ท่ี 1 3 29 41 70  
ประถมศึกษาป�ท่ี 2 3 37 48 85  
ประถมศึกษาป�ท่ี 3 3 41 35 76  
ประถมศึกษาป�ท่ี 4 3 48 40 88  
ประถมศึกษาป�ท่ี 5 3 42 41 83  
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 3 36 35 71  
รวมระดับช้ันประถมศึกษา 18 233 240 473  
ท่ีมา : โรงเรียนท�าแร�วิทยา  ณ  มิถุนายน  2557 
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โรงเรียนเซนต
โยเซฟท�าแร� 
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนเซนต
โยเซฟท�าแร�  ชาย     773     คน   หญิง     849     คน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

ห�องเรียน 
จํานวนนักเรียน รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

             ระดับช้ันอนุบาล 

อนุบาล 1 3 40 51 91  
อนุบาล 2 2 40 40 80  
อนุบาล 3 2 44 32 76  

รวมระดับช้ันอนุบาล 7 124 123 247  
        ระดับช้ันประถมศึกษา 
ประถมศึกษาป�ท่ี 1 3 59 45 104  
ประถมศึกษาป�ท่ี 2 2 46 44 90  
ประถมศึกษาป�ท่ี 3 2 30 55 85  
ประถมศึกษาป�ท่ี 4 2 36 46 82  
ประถมศึกษาป�ท่ี 5 2 49 44 93  
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 3 60 47 107  
รวมระดับช้ันประถมศึกษา 14 280 281 561  
      
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น      
มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 4 88 76 164  
มัธยมศึกษาป�ท่ี 2 4 82 84 166  
มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 3 72 57 129  

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 11 242 217 459  
 
มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 3 36 96 132  
มัธยมศึกษาป�ท่ี 5 3 40 65 105  
มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 2 51 67 118  

รวมระดับมัธยมตอนปลาย 8 127 228 355  
 
ท่ีมา : โรงเรียนเซนต1โยเซฟท�าแร�  ณ  มิถุนายน  2557 
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ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� 
นักเรียนศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� จํานวน   116   คน  แยกเป6น ชาย  58 คน  หญิง  58  คน   
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

ห�องเรียน 
จํานวนนักเรียน รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล      
อนุบาล 1 1 21 16 37  
อนุบาล 2 1 15 19 34  
อนุบาล 3 3 22 23 45  
รวมระดับช้ันอนุบาล 5 58 58 116  

ศาสนาและวัฒนธรรม  ประชากรเทศบาลตําบลท�าแร� ร�อยละ 99  นับถือศาสนาคริสต1นิกาย          
โรมันคาทอลิค  โดยเทศบาลได�ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และประเพณี โดยเสริมสร�าง          
ความสามัคคีในประเพณีต�างๆ  เช�น ประเพณีแห�เทียนปSสกา,  คริสมาสต1, จุดเทียนและรําลึกถึงผู�ล�วงลับ  
และประเพณีอ่ืนๆ  โดยในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� มีโบสถ1สําหรับประกอบพิธีทางศาสนา 1 แห�ง   คือ   
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท�าแร� 

ท่ีมา  :  กองการศึกษา  ณ  มิถุนายน  2557 
 

       1.6. การสาธารณสุข 
 เทศบาลตําบลท�าแร�มีสถานพยาบาลอยู�ในเขตดังนี้  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพชุมชนท�าแร�  1  แห�ง 
ซ่ึงเป6นสถานปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น ซ่ึงในแต�ละวันจะมีผู�ให�บริการจํานวนมาก เพราะเป6นศูนย1แพทย1ชุมชน       
ท�าแร�ท่ีมีพยาบาลวิชาชีพ  มาปฏิบัติหน�าท่ีประจํา  นอกจากนี้เทศบาลตําบลท�าแร�ยังมีมาตรการในการปFองกัน
โรคติดต�อและการส�งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน  ดังนี้ 

-  การปFองกันไข�เลือดออก จะมีการจัดงบประมาณเพ่ือปFองกัน เช�น จัดหาทรายอะเบท พ�นน้ํายา
เคมีพ�นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตลอดท้ังการรณรงค1กําจัดแหล�งเพาะพันธุ1ลูกน้ํายุงลาย  เป6นต�น 

-  การปFองกันโรค เช�น โรคโปลิโอ ได�จัดให�มีวัคซีนหยอดโปลิโอสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป� โดยมี
การประสานความร�วมมือกับศูนย1แพทย1ชุมชนท�าแร�ในพ้ืนท่ีและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกให�บริการตาม
ชุมชนต�าง ๆ 

-  ลดมลภาวะขจัดแหล�งเพาะเชื้อโรคและทําให�บ�านเรือนอาคารให�ถูกสุขลักษณะและส�งเสริม
การสร�างสุขภาพอนามัยชุมชนได�แก� การส�งเสริมการออกกําลัง เช�น เต�นแอโรบิค, วิ่งเพ่ือสุขภาพ  
  -  ร�วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือเตรียมความพร�อมเก่ียวกับเรื่องสาธารณสุข
มูลฐานให�มีข�อมูลท่ีทันสมัยสามารถปรับใช�ได�โดยทันที 
   - ด�านสังคมและงานประกันสุขภาพ ส�งเสริมให�ประชาชนทําบัตรประกันสุขภาพให�ครบ      
ทุกครัวเรือน และจัดให�มีการสงเคราะห1ผู�ด�อยโอกาสและคนชราโดยการจ�ายเบ้ียยังชีพแก�ผู�ชราและผู�พิการ 
เพ่ือให�ได�รับบริการสถานบริการของรัฐโดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�าย 
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การรณรงค
วัคซีนปLองกันโรคพิษสุนัขบ�าและลดความเส่ียงจากการถูกสุนัขกัด ประจําป# 2558 
 

 
หมู�ท่ี 

จํานวนสัตว
ได�รับวัคซีน  (ตัว) 
สุนัข รวม แมว รวม 

เพศผู� เพศเมีย เพศผู� เพศเมีย 
1 45 60 105 1 6 7 
3 29 16 45 1 2 3 
6 83 66 149 10 12 24 
7 40 56 96 1 4 5 
8 42 41 83 3 2 5 

รวม 239 239 478 16 26 42 

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  งานสัตวแพทย1 ณ  มีนาคม  2558 

1.7. การสงเคราะห
และสวัสดิการสังคมและลูกจ�าง 

       1. เทศบาลตําบลท�าแร� มีจํานวนประชากร จํานวนมากดังนั้นเพ่ือเป6นการประกันสังคมให�
ได�รับการบริการจากรัฐได�ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพทางเทศบาลได�สนับสนุนด�านงบประมาณในด�านนี้แก�
ผู�พิการทุพพลภาพ ผู�ด�อยโอกาส/และคนชรา  เ พื่อให�ได�รับการบริการขึ้น พ้ืนฐานตามกฎหมายโดยไม�คิด
ค�าบริการ 
                 2. ส�งเสริมประชาชนท่ัวไปทําบัตรประกันสุขภาพให�ท่ัวถึง 
         3. ต้ังงบประมาณสงเคราะห1ผู�ประสบภัย เพ่ือลดความเสียหาย และฟegนฟูสังคมให�ได�รับการ
สงเคราะห1ท่ีเหมาะสมตามความเสียหาย    
             4. จัดต้ังกองทุนเงินทดแทนหรือประกันชีวิตพนักงาน ลูกจ�าง เทศบาลตําบลท�าแร�  เพ่ือให�
สอดคล�องกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ1ป� 2518 โดยยึดหลักกฎหมายกล�าวคือ พนักงานท่ีเจ็บปfวยเนื่องจากการ
ทํางาน  เพ่ือเป6นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประกันด�านสวัสดิการลูกจ�าง 

คําจํากัดความตามท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย1ให� คํานิยาม   
ผู�ด�อยโอกาส  หมายถึง  ผู�ท่ีประสบปSญหาความเดือดร�อน  ท้ังในด�านเศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  
การเสียเปรียบไม�ได�รับความเป6นธรรมทางกฎหมาย  และได�รับผลกระทบจากครอบครัว  เช�น  คนจน  
เกษตรกรรายย�อย เด็กถูกทารุณทางร�างกาย จิตใจ เพศ เด็กเร�ร�อน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็กประพฤติตน        
ไม�เหมาะสม เด็กกําพร�าเพราะเอดส1 ผู�ท่ีอยู�ในกระบวนการค�ามนุษย1 หรือถูกกีดกันไม�ให�เข�ามามีส�วนร�วมทาง
สังคมหรือทางการเมือง  ขาดสิทธิประโยชน1และโอกาสท่ีจะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองให�สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



  

 

 

รายละเอียดผู�รับเบ้ียยังชีพผู�พิการ  ผู�สูงอายุและผู�ติดเช้ือเอดส
 
เทศบาลตําบลท�าแร�  ประจําป# พ.ศ. 2558 

หมู�ท่ี ชื่อชมุชน จํานวนผู�รับเบ้ียยังชีพ จํานวนงบประมาณ  หมายเหตุ 
ผู�พิการ
(คน) 

ผู�สูงอายุ
(คน) 

ผู�ปQวยเอดส

(คน) 

ผู�พิการ
(บาท) 

ผู�สูงอายุ
(บาท) 

ผู�ปQวยเอดส

(บาท) 

1 กลางเหนือ 8 33 - 6,400 21,100 -  
1 กลางใต� 14 40 - 11,200 26,000 -  
1 ท�าเรือ 7 53 2 5,600 34,000 1,000  
1 เฟeaองฟู 14 74 - 11,200 49,900 -  
1 ท�าสะอาด 8 30 1 6,400 19,500 500  
3 สามัคคี 15 83 - 12,000 52,900 -  
6 ไทยเดมิ 8 45 - 6,400 29,000 -  
6 บ�านใหม� 13 50 - 10,400 33,100 -  
6 สมประสงค1 12 42 - 9,600 27,500 -  
6 ปfาหว�าน 14 80 1 11,200 50,900 500  
7 ท�าแร�เหนือ 9 60 2 7,200 38,900 1,000  
7 สหมิตรสมัพันธ1 8 43 - 6,400 27,400 -  
7 ท�าแร�ใต� 15 54 1 12,000 35,000 500  
8 สร�างแก�ว 19 97 1 15,200 64,700 500  
8 สมานมติร 7 45 - 5,600 29,100 -  
* ผู�ติดเช้ือ HIV        

รวมท้ังส้ิน 171 829 8 136,800 539,200 4,000  
 
หมายเหตุ : เบ้ียยังชีพผู�ติดเชื้อเอดส1  คนละ 500 บาท/เดือน ,เบ้ียยังชีพคนพิการ คนละ  800 บาท/เดือน  
               เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ   อายุ  60-69  คนละ  600  บาท/เดือน 
    อายุ  70-79  คนละ  700  บาท/เดือน 
    อายุ  80-89  คนละ  800  บาท/เดือน 
    อายุ  90 ป�ข้ึนไป  คนละ  1,000  บาท/เดือน 

ท่ีมา:  กองสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชน  ณ   มีนาคม  พ.ศ. 2558 

1.8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน        

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน เทศบาลได�จัดให�มีระบบปFองกันอัคคีภัย  โดยจัดให�มี
รถดับเพลิงพร�อมเครื่องมือท่ีทันสมัย ในอนาคตทางเทศบาลได�จัดงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือดับเพลิง
เพ่ิมข้ึนรวมท้ังบุคลากร   

                       1. เทศบาล ได�จัดให�มีระบบปFองกันอัคคีภัยโดยจัดซ้ือรถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ํา และรถบรรเทา-   
สาธารณภัย พร�อมเครื่องมือท่ีทันสมัย รวมท้ังการเตรียมการทางด�านบุคลากรให�พร�อม โดยจัดให�มีการฝmกซ�อม
จําลองเหตุการณ1จริงทุก 3 เดือน 
                       2. จัดต้ังศูนย1รับแจ�งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดหาเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย 
                       3. จะดําเนินการจัดให�มีอาสาสมัครระวังภัยในแต�ละชุมชน 
                       4. จัดให�มีเวรบริการสํานักงานเทศบาลทุกวันเสาร1 – อาทิตย1 ต้ังแต�เวลา 08.30-16.30 น. 
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1.9. ด�านอาชญากรรม       
เทศบาลตําบลท�าแร� มีสถิติการกระทําความผิดอาญาค�อนข�างน�อย ส�วนมากจะเป6นความผิด

ลหุโทษ เช�น การฝfาผืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก ป�  2522 ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบปรับได� หรือ
ประนีประนอมยอมความกันทําให�การทําคดีข้ึนสู�การพิจารณาความในศาล ค�อนข�างน�อย  เม่ือเทียบกับคดี
ท้ังหมดในรอบป�ของศาลจังหวัดสกลนคร 

-  การปFองกัน เทศบาลได�ตั้งศูนย1ปFองกันภัยฝfายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาล เพ่ือประสาน
กับสํานักงานตํารวจจังหวัดสกลนคร จัดต้ังจุดตรวจ จุดรับแจ�งเหตุและสายตรวจจักรยานยนต1 เพ่ือปFองกันและ         
ลดปSญหาอาชญากรและปSญหายาเสพติด  

 

สถิติอุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร� 

ท่ี ประเภทอุบัติเหต ุ
ในเขต /ครั้ง นอกเขต/ครั้ง เสียชีวิต/คน บาดเจ็บ/คน หมาย

เหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 อุบัติเหตุทางรถยนต1 5 9 7 3 - - - - 8 8 5 7  
2 อุบัติเหตุทาง 

รถจักรยานยนต1 
7 6 6 3 - - - - 10 3 7 2  

3 อุบัติเหตุท่ัวไป              
รวมท้ังสิ้น 12 15 13 6 - - - - 18 11 12 9  

 
ท่ีมา :  งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท�าแร�  ข�อมูล  ณ  มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
1.10. ด�านยาเสพติด 
  จัดอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด และต้ังอาสาสมัครประจําชุมชนเพ่ือประสานงานกับ
พนักงานสืบสวนในการชี้เบาะแสผู�เสพ ,  ผู�ค�าเพ่ือให�ชุมชนปลอดยาเสพติด , จัดให�มีประชุมประธานชุมชน
เป6นประจําทุกเดือน 

1.11. ด�านการเมือง – การบริหาร 
 

โครงสร�างและอํานาจหน�าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลท�าแร� 
          เทศบาลตําบลท�าแร� เป6นหน�วยหารบริการส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�
ของตําบลท�าแร�  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   ได�รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบลท�าแร�เป6น
เทศบาลตําบลท�าแร� เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป6นเทศบาลตําบล พ.ศ 2542  เทศบาลตําบลท�าแร� บริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี 
            ปSจจุบัน เทศบาลตําบลท�าแร� มีองค1กรทางนิติบัญญัติได�แก�  สภาเทศบาล ประกอบด�วย
สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน และองค1กรทางบริหารในรูปของนายกเทศมนตรี  ซ่ึงได�รับเลือกเม่ือวันท่ี            
8  มกราคม  2555  โดยมีนายไพรัช  ยงคําชา  เป6นนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน   
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พนักงานเทศบาล 
เทศบาลตําบลท�าแร� มีพนักงานเทศบาล จํานวน  39   คน โดยมีปลัดเทศบาล เป6นหัวหน�าบังคับบัญชา 

และแบ�งส�วนราชการออกเป6น  8  กอง  1  งาน  ประกอบด�วย 
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช�าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองวิชาการและแผนงาน 
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. กองการประปา 
9. หน�วยตรวจสอบภายใน 

� เทศบาลตําบลท�าแร�มีพนักงานเทศบาล  จํานวน 39 คน  แยกเป6น  ชาย 12 คน  หญิง  27 คน 
ลูกจ�างเทศบาลตําบลท�าแร�   ประกอบด�วย 

-  ลูกจ�างประจํา   จํานวน   3  คน   แยกเป6น   ชาย   2  คน  หญิง   1  คน 
-  พนักงานจ�างตามภารกิจ   จํานวน  28  คน   แยกเป6น   ชาย 16  คน  หญิง  12 คน 
-  พนักงานจ�างท่ัวไป    จํานวน   4  คน   แยกเป6น   ชาย  -  คน    หญิง   4 คน 

1.12. บทบาท/การมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองและบริหาร 
               เทศบาลตําบลท�าแร�ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการวางแผน จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ในชุมชนของตัวเอง โดยให�แต�ละชุมชนเสนอโครงการ ปSญหา แนวทางแก�ไข เพ่ือให�สอดคล�องถูกต�องกับ
ปSญหาและความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง เช�น 
            -  มีการประชุมสภาเทศบาลโดยเปnดเผยเปnดโอกาสให�ประชาชนเสนอปSญหาและแนวทางแก�ไข 
            -  เสนอเทศบัญญัติท่ีมีผลกระทบโดยตรงต�อประชาชนไม�ว�าทางลบหรือทางบวก 
            -  ต้ังกลุ�มมวลชน ประชาคม เพ่ือเสริมสร�างความสามัคคี และมีส�วนร�วมในการพัฒนา ไม�ว�าจะเป6น
องค1กรอิสระ องค1กรอนุรักษ1 
            -  จัดต้ังเวทีประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็น โดยเปnดเผยและสุจริต  
            -  มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและองค1กรต�าง ๆประจําทุกเดือน 

1.13. การอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย
สินและสวัสดิการของประชาชน  
                 เทศบาลตําบลท�าแร�ได� จัดต้ังหน�วยอาสาสมัครปFองกันภัยฝfายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือช�วยเหลือ         
ผู�ประสบสาธารณภัยต�างๆ ตลอดท้ังเป6นหน�วยตรวจติดตามพฤติกรรมด�านยาเสพติดในเขตชุมชน และ           
ความวุ�นวายต�างๆ  ของกลุ�มวัยรุ�น  ตามสถานท่ีสาธารณะต�างๆ  เช�น สวนสาธารณะ เป6นต�น 
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1.14. บทบาทการมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและบริหาร 

              - เทศบาลตําบลท�าแร� ได�ส�งเสริมประชาชนในชุมชนได�มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน ไม�ว�าจะเป6น
การเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาการเสนอแนวทางแก�ปSญหา โดยจัดต้ังตู�แสดงความคิดเห็นพร�อมท้ัง
จัดประชุมเทศบาลสัญจรร�วมกับชุมชนและประชาชนท่ัวไป ตลอดถึงเปnดโอกาสประธานชุมชน เข�าฟSงการ
ประชุมสภาฯ และเสนอปSญหาแนวทางแก�ไข  เพ่ือกําหนดเทศบัญญัติให�สอดคล�องต�อไป 

    - ส�งเสริมสนับสนุนให�ความรู�กับประชาชนท่ัวไปได�ศึกษาข�อมูลทางการเมืองไม�ว�าจะเป6นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 2540, พระราชบัญญัติเทศบาล 2496  (รวมถึงท่ีแก�ไข ฉบับท่ี 13/2552)  ตลอดถึงสิทธิหน�าท่ี
ของประชาชนท่ีควรรู�และเป6นสื่อกลางระหว�างประชาชน กับรัฐบาลในการประชาสัมพันธ1 ในการเมือง            
การบริหารทุกระดับ โดยจัดทําโครงการอบรมเยาวชนสนใจการเมืองและจัดต้ังเวทีประชาธิปไตย  เพ่ือพัฒนา
ความคิดและเป6นกําลังสําคัญพัฒนาประเทศและเป6นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 
     - จัดให�มีการจัดประชุมประชาคมหมู�บ�าน/ชุมชน  เพ่ือจัดทําแผนชุมชนเป6นประจําทุกป�          
ซ่ึงก�อให�เกิดการมีส�วนร�วมของชุมชน 

    - สถิติข�อมูลการเลือกต้ังเทศบาลตําบลท�าแร�   ณ  มกราคม  2555 
  เทศบาลตําบลท�าแร�  มีประชากรท้ังสิ้น 7,601 คน  โดยมีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 5,409 คน           
มีผู�มาใช�สิทธิจํานวน 3,112  คน  คิดเป6นร�อยละ 57.53  ผู�ไม�มาใช�สิทธิ 2,297 คิดเป6นร�อยละ 42.47 

1.15.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
1. ทรัพยากรน้ํา  เทศบาลตําบลท�าแร� มีอาณาเขตติดกับหนองหารทางทิศตะวันออก ซ่ึงเป6นแหล�ง

น้ําขนาดใหญ�โดยเทศบาลตําบลท�าแร�อาศัยประโยชน1จากแหล�งน้ําดังกล�าวเพ่ือใช�อุปโภคบริโภคของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�   ซ่ึงทางเทศบาลได�จัดให�มีระบบประปา โดยสูบน้ําดิบจากหนองหารและปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  เพ่ือให�สะอาดและเพียงพอต�อผู�บริโภค 
 2.  ทรัพยากรปQาไม�  เทศบาลตําบลท�าแร�  เป6นพ้ืนท่ีลุ�ม  ใช�สําหรับทําการเกษตร  และกสิกรรม   

3.  ทรัพยากรธรณี  พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของเทศบาลตําบลท�าแร�  พ้ืนดินเป6นดินลูกรัง 
 4.  สภาพแวดล�อมเรื่องน้ํา 
  4.1 เทศบาลตําบลท�าแร� เป6นชุมชนท่ีต้ังอยู�ริมหนองหาร จึงมีผลกระทบต�อคุณภาพน้ํา         
หนองหาร ทางเทศบาลได�จัดให�มีสถานีบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําก�อนปล�อยสู�หนองหารและ
เทศบาลได�รณรงค1ประชาสัมพันธ1ให�ประชาชนได�รับทราบและเข�าใจถึงผลกระทบต�อประชาชนกับการระบาย
น้ําเสียลงหนองหาร  เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและร�วมมือในการจัดการน้ําเสียหรือมลพิษทางน้ํา  
และปลูกฝSงให�ประชาชนรักสิ่งแวดล�อมโดยเน�นการประชาสัมพันธ1  สร�างความเข�าใจซ่ึงได�รับความร�วมมือ
ด�วยดี 
  4.2 ส�วนปSญหาเรื่องวัชพืชริมหนองหาร  ทางเทศบาลได�มีการกําจัดวัชพืชเป6นประจํา ซ่ึง   
ในอนาคตจะมีการก�อสร�างโรงงานผลิตปุoยจากวัชพืชเพ่ือส�งเสริมประชาชนให�รักษาสิ่งแวดล�อมหนองหารและ
ลดต�นทุนในการผลิตด�านการเกษตร  โดยเน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการในการทําปุoยจาก
วัชพืชหนองหาร 
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  4.3 ปSญหาขยะเทศบาลตําบลท�าแร� ได�จัดให�มีท่ีรองรับขยะ  และปSจจุบัน กําลังก�อสร�าง
ศูนย1กําจัดขยะมูลฝอยรวม  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรองรับแล�วจํานวน  72  ไร�   
  เทศบาลตําบลท�าแร� เป6นชุมชนท่ีต้ังอยู�ริมหนองหาร  จึงมีผลกระทบโดยตรงต�อคุณภาพ         
น้ําหนองหาร  เทศบาลได�จัดให�มีโรงงานบําบัดน้ําเสียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําก�อนปล�อยลงสู�หนองหาร โดย
เทศบาลได�รณรงค1ประชาสัมพันธ1ให�ประชาชนได�ทราบและเข�าใจถึงผลกระทบต�อการท่ีประชาชน ระบายน้ําท้ิง
ลงหนองน้ําสาธารณะหรือหนองหาร  เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและร�วมมือในการกําจัดปSญหา           
น้ําเน�าเสียหรือมลพิษทางน้ําอ่ืนๆ  และปลูกฝSงให�ประชาชนรักสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเทศบาลได�ใช�งบประมาณ       
68 ล�านบาทเศษ  เพ่ือก�อสร�างระบบบําบัดและรวบรวมน้ําเสีย  ซ่ึงก�อสร�างเสร็จ ป� 2543 น้ําเน�าเสียภายในเขต
เทศบาลอยู�ท่ีปริมาณน้ําเสีย (ล.บ.ม./วัน) – 288 ลบม./วัน ปริมาณความสกปรก (กก.บีโอดี/วัน)  -  บีโอดี/วัน  
ซ่ึงปริมาณน้ําเสียโดยมากเกิดจากการระบายน้ําท้ิงของชุมชนไม�ได�เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม   
  - ปSญหาขยะ  ปริมาณขยะมูลฝอย  7.5  (ตัน/วัน)  ขีดความสามารถเก็บขนขยะได�ประมาณ  
7.5  (ตัน/วัน)  คิดเป6นร�อยละ 100  ของขยะท่ีเกิดท้ังหมด  อัตราการผลิตขยะของประชาชนในเขตเทศบาล  
ประมาณ  1.01  (กก/คน/วัน)       
                  - ระบบการกําจัดขยะ  ปSจจุบันทางเทศบาลได�กําจัดขยะโดยวิธี  ฝSงกลบอย�างถูกสุขลักษณะ  
บนท่ีดินท่ีใช�อยู�จํานวน 72 ไร�  ต้ังอยู�ห�างจากชุมชนประมาณ 8 กิโลเมตร อยู�ในเขตองค1การบริหารส�วนตําบล
นาแก�ว อําเภอโพนนาแก�ว จังหวัดสกลนคร ซ่ึงในปSจจุบันได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือดําเนินการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยอย�างถูกสุขลักษณะโดยก�อสร�าง
ศูนย1กําจัดขยะมูลฝอย    
                - สภาพแวดล�อมการฟegนฟูและบําบัด เทศบาลตําบลท�าแร� ต้ังอยู�ริมฝSaงหนองหาร ซ่ึงมีผลกระทบต�อ
คุณภาพน้ําและสภาพธรรมชาติโดยตรงทางเทศบาลได�ปรับสภาพปSญหาท่ีจะนําไปสู�ความเสื่อมโทรมมาสู�การ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนโดยการขุดลอกริมหนองหารและปรับปรุงภูมิทัศน1ให�เป6นแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือ
กระจายรายได�สู�ชุมชน 

1.16. การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.)  สถิติเพลิงไหม�ในรอบป�        จํานวน - ครั้ง 
  2.)  รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค1                  จํานวน    1   คัน 
  3.)  รถยนต1ดับเพลิง                        จํานวน     2        คัน   
  4.)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม        จํานวน      1      เครื่อง 
  5.)  พนักงานดับเพลิง                      จํานวน         9       คน 

 6.) รถยนต1หอสูงหรือรถกระเช�า          จํานวน       1        คัน 
 7.)  รถยนต1กู�ภัยพร�อมอุปกรณ1ช�วยชีวิต     จํานวน 1        คัน 
 8.)  อาสาสมัครปFองกันและบรรเทาสาธารณะภัย        จํานวน      108       คน 

สถิติการแจ�งเหตุเพลิงไหม� 
ท่ี สถิติการแจ�งเหตุ พ.ศ. 2557 

(ครั้ง) 
พ.ศ. 2558 

(ครั้ง) 
หมายเหตุ 

1 แจ�งเหตุไฟไหม�ปfา 9 4  
2 แจ�งเหตุไฟไหม�บ�านเรือน - 1  
3 สนับสนุนน้ําด่ืม 1 1  
4 อ่ืน  ๆบริการฉีดน้ําถนน (ล�างตลาดสด) 48 10  

     ท่ีมา :  งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท�าแร�   ณ   มีนาคม  2558 
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2.1  สถานะการคลัง  (ข�อมูล ณ มีนาคม  2558) 
 ปSจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมท้ังสิ้น  30,438,308.85 บาท และสะสมไว� ท่ีกองทุนส�งเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน  5,165,199.53 บาท  ต้ังประมาณการรับไว�  45,000,000.00  บาท  และรายจ�าย ต้ังไว� 
45,000,000.00    บาท 
 

การบริหารรายรับ – รายจ�าย 

                 พ.ศ. 

  รายการ 

พ.ศ.2555 

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

รายรับ 39,816,156.95 46,927,366.48 45,406,733.06 

รายจ�าย 35,824,776.71 37,252,400.93 39,476,485.81 

 

งบประมาณการคลังเทศบาล  (ข�อมูล ณ  30 กันยายน  2557) 
รายรับจริงประจําป#งบประมาณ  พ.ศ.  2557 

รายการ ประมาณการ  รับจริงตั้งแต�ต�นป# 
รายได�จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. ภาษีบํารุงท�องท่ี 
3. ภาษีปFาย 
4. อากรฆ�าสัตว1 

 
 

250,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
100,000.00 

 
 

300,155.00 
23,807.95 
94,163.00 
75,978.00 

รวม 480,000.00 494,103.95 
หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับและใบอนุญาต 

 1. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ�าสัตว1และจําหน�ายเนื้อสัตว1 
 2. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต1 

3. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
4. ค�าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
5. ค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดต้ังจําหน�ายอาหาร 
6. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
7. ค�าปรับการผิดสัญญา 
8. ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บ หรือขน กําจัดสิ่งปฏิกูล 
9. ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค�าในท่ีสาธารณะ 
10. ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง 
11. ใบอนุญาตอ่ืน ๆ  
12. ค�าบําบัดน้ําเสีย 

 
200,000.00 
300,000.00 

3,000.00 
500,000.00 
50,000.00 
12,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

- 
5,000.00 

40,000.00 
400,000.00 

 
131,580.00 
243,825.00 
13,041.00 

496,940.00 
24,190.00 
8,870.00 

38,205.00 
5,000.00 

- 
2,165.00 

37,944.00 
257,058.11 

 
รวม 1,520,000.00 1,258,818.11 
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หมวดรายได�จากทรัพย
สิน 

1. ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี 
2. ดอกเบ้ีย 

 
3,000,000.00 

70,000.00 

 
3,219,608.00 

378,014.47 
รวม 3,070,000.00 3,597,622.47 

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 
1. ค�าขายแบบแปลน 
2. รายได�เบ็ดเตล็ด 

 
100,000.00 

1,000,000.00 

 
33,900.00 

1,343,874.83 
รวม 1,100,000.00 1,377,774.83 

หมวดรายได�จากการลงทุน 
1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย1สิน 

 
20,000.00 

 
89,400.00 

รวม 20,000.00 89,400.00 
รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร 
1. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ 
2. ภาษีมูลค�าเพ่ิม 1/9 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. ภาษีสุรา 
5. ภาษีสรรพสามิต 
6. ค�าภาคหลวงแร� 
7. ค�าภาคหลวงปnโตรเลียม 
8. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 

 
 

12,000,000.00 
2,500,000.00 

40,000.00 
1,000,000.00 
2,500,000.00 

100,000.00 
70,000.00 

600,000.00 

 
 

16,139,030.93 
2,727,124.99 

- 
1,304,628.49 
1,774,553.34 

45,173.64 
104,395.67 

1,227,338.64 
รวม 18,810,000.00 23,322,245.70 

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุน 

-เงินอุดหนุนท่ัวไป 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 

16,000,000.00 
- 

 
 

15,266,768.00 
- 

รวม 16,000,000.00 15,266,768.00 
รวมท้ังส้ิน 41,000,000.00 45,406,733.06 
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ข�อมูลรายได�   ณ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม  2558 
รายการ ประมาณการ รับจริงตั้งแต�ต�นป# 

รายได�จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. ภาษีบํารุงท�องท่ี 
3. ภาษีปFาย 
4. อากรฆ�าสัตว1 

 
 

280,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
100,000.00 

 
 

316,831.00 
8,529.10 

87,663.00 
39,433.00 

รวม 510,000.00 452,456.10 
หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับและใบอนุญาต 
1. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ�าสัตว1และจําหน�ายเนื้อสัตว1 
2. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต1 
3. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
4. ค�าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
5. ค�าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล 
6. ค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดต้ังสถานท่ีจําหน�าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ฯ 
7. ค�าธรรมเนียมปnดแผ�นประกาศ 
8. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร1 
9. ค�าปรับการผิดสัญญา 
10. ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บหรือขนกําจัดสิ่งปฏิกูล 
11. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง 
12. ใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
13. ค�าบําบัดน้ําเสีย 

 
200,000.00 
300,000.00 

3,500.00 
520,000.00 

- 
50,000.00 

 
- 

12,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
400,000.00 

 
68,676.00 
91,970.00 
6,579.00 

323,520.00 
- 

24,860.00 
 

- 
5,610.00 

- 
5,000.00 
1,680.00 

34,992.00 
128,370.81 

รวม 1,540,500.00 691,267.81 
หมวดรายได�จากทรัพย
สิน 
1. ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี 
2. ดอกเบ้ีย 

 
2,089,500.00 

450,000.00 

 
1,717,308.00 

124,780.37 
รวม 2,539,500 1,842,088.37 

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 
1. ค�าขายแบบแปลน 
2. รายได�เบ็ดเตล็ด 

 
100,000.00 

1,350,000.00 

 
196,500.00 
679,822.00 

รวม 1,450,000.00 876,322.00 
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หมวดรายได�จากทุน 
1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย1สิน 

 
20,000.00 

 
19,700.00 

รวม 20,000.00 19,700.00 
รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร 
1. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอน ฯ 
2. ภาษีมูลค�าเพ่ิม1/9 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. ภาษีสุรา 
5. ภาษีสรรพสามิต 
6. ค�าภาคหลวงแร� 
7. ค�าภาคหลวงปnโตรเลียม 
8. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 

 
 

15,600,000.00 
2,500,000.00 

40,000.00 
1,500,000.00 
2,500,000.00 

100,000.00 
100,000.00 
600,000.00 

 
 

5,820,890.62 
2,541,315.06 

- 
683,037.88 

1,033,000.47 
11,196.35 
43,788.23 

404,131.00 
รวม 22,940,000.00 10,537,359.61 

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุน 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
 

16,000,000.00 

 
 

12,495,686.00 
รวม 16,000,000.00 12,495,686.00 

รวมท้ังส้ิน 45,000,000.00 26,914,879.89 
 
ท่ีมา : กองคลัง  ณ  มีนาคม  2558 
 
2.2  ข�อมูลในการจัดเก็บภาษีและการจัดทําแผนท่ีภาษี 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  แบ�งเป6น  4  โซน    แยกเป6น  18  บล็อก 
ท่ีดิน  1,872  แปลง   ปFาย  237 ปFาย 
ผู�เข�าข�ายชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       256  ราย  
ผู�เข�าข�ายชําระภาษีปFาย                 160  ราย 
ผู�เข�าข�ายชําระภาษีบํารุงท�องท่ี                      76    ราย 
ค�าเข�าข�ายธรรมเนียมใบอนุญาต         1,554         ราย 
     ท่ีมา :  กองคลัง  งานจัดเก็บรายได�  ณ  มีนาคม  2558 
 

งานธุรการ หนังสือรับเข�า       จํานวน     377 เรื่อง 
 หนังสือส�งออก     จํานวน     222 เรื่อง 
             ท่ีมา :  สํานักปลัดเทศบาล  งานธุรการ  ณ  มีนาคม  2558 
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2.3  สถิติเก่ียวกับทะเบียนราษฎร          

แจ�งเกิด        6 ราย 
            แจ�งตาย            96    ราย 
  ย�ายเข�า-ย�ายออก                605    ราย 
   เพ่ิมชื่อรายการบุคคล                    11     ราย 
   ขอเลขรหัสบ�านใหม�              12     ราย 
   แก�ไขคัดและตรวจสอบรายการ                 485 ราย 
  ปรับแนวเขต       - ราย 
                    รับแจ�งงานเลือกต้ังและบริการอ่ืนๆ         - ราย 
               รวมท้ังส้ิน            1,215      ราย 
 

อัตราการบริการ  
      ขอคัดสําเนาทะเบียนบ�าน (ท.ร.14/1)   10    บาท 
      ขอคัดทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก)    20    บาท 
      ขอคัดทะเบียนคนตาย      20    บาท 
      ขอคัดข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎร    10    บาท 
      ขอทะเบียนบ�านเล�มใหม�แทนเล�มเดิมท่ีหายหรือชํารุด  20    บาท 
      แจ�งเกิดต�างสํานักทะเบียนท่ีเด็กเกิด   20    บาท 
      แจ�งตายต�างสํานักทะเบียนท่ีตายหรือพบศพ   20    บาท 

  แจ�งย�ายชื่อทะเบียนบ�านท่ีสํานักทะเบียน   20    บาท 
ปลายทางท่ีจะเข�าไปอาศัย 

 
ท่ีมา :  สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร   ณ  1 ม.ค.  2557 – 1  มี.ค.  2558
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แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามอัตรากําลัง  3  ป# 
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ปลัดเทศบาล 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

สํานักปลดัเทศบาล กองคลัง กองช�าง 

1. งานธุรการ 
2. งานนิติการ 
3. งานกิจการสภา 
4. งานบริหารทั่วไป 
5. งานการเจ�าหน�าที่ 
6. งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
7. งานปFองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
8. งานรักษาความสงบ

เรียบร�อยและความมั่นคง 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานสถิติการคลัง 
3. งานระเบียบการคลัง 
4. งานการเงินและบัญชี 
5. งานพัสดุและทรัพย1สิน 
6. งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได� 
7. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย1สิน 

1. งานผังเมือง 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานบริหารทั่วไป 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานจัดสถานที่และการ

ไฟฟFาสาธารณะ 
6. งานควบคุมและตรวจสอบ

บําบัดน้ําเสีย 



 

แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามอัตรากําลัง  3  ป# 
 

       

 

 

   

                      

 

                  

        

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา 

1. งานสัตวแพทย1 
2. งานบริหารทั่วไป 
3. งานปFองกันและควบคุม

โรคตดิต�อ 
4. งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล�อม 
 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานแผนและงบประมาณ 
3. งานบริหารและเผยแพร�

วิชาการ 

1. งานธุรการ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานกิจการศาสนา 
4. งานการศึกษาปฐมวัย 
5. งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย 
6. งานส�งเสรมิประเพณี  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามอัตรากําลัง  3  ป# 
 

       

 

 

   

                      

 

                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

กองการประปา กองสวัสดิการสังคม 

1. งานธุรการ 
2. งานผลิตและบริการ 
3. งานการเงินและบัญชี 

1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานบริหารทั่วไป 
3. งานสังคมสงเคราะห1 
4. งานฝmกและส�งเสริมอาชีพ 
5. งานส�งเสรมิสวัสดิการเด็ก

และเยาวชน 
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หน�วยตรวจสอบภายใน 

   1. งานตรวจสอบภายใน 
   2. งานธุรการ 



  

 

 

 



 

 

ส�วนท่ี   3 
สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในป#ท่ีผ�านมา 

1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

เพ่ือให�ทราบถึงผลท่ีได�จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําป�ท่ีผ�านมาว�า ประสบ
ผลสําเร็จมากน�อยเพียงใด เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาสามป� จึงสรุปผลการพัฒนาโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานในป#งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การดําเนินงานด�านสังคม 

1. โครงการอบรมให�ความรู�เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   งบประมาณเบิกจ�าย     20,000.00  บาท 
2. โครงการวันผู�สูงอายุแห�งชาติ     งบประมาณเบิกจ�าย    95,175.00  บาท 
3. โครงการวันผู�พิการประจําป�     งบประมาณเบิกจ�าย    10,000.00  บาท 
4. โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน   งบประมาณเบิกจ�าย   100,000.00  บาท 
   และชุมชนต�านยาเสพติด 
5. โครงการสงเคราะห1เบ้ียยังชีพผู�ปfวยเอดส1   งบประมาณเบิกจ�าย    41,000.00  บาท 
6. โครงการปFองกันแก�ไขปSญหาความรุนแรงต�อเด็กและสตรี  งบประมาณเบิกจ�าย    10,000.00  บาท 
   และบุคคลในครอบครัว 
7. โครงการฝmกอบรมครอบครัวคริสตชนพ้ืนฐานศูนย1พัฒนา-  งบประมาณเบิกจ�าย      5,000.00  บาท 
   ครอบครัวในชุมชนหมู� 8  
8. โครงการอุดหนุนโครงการศูนย1ส�งเสริมชีวิตครอบครัว  งบประมาณเบิกจ�าย     15,000.00  บาท 
    อัครสังฆมณฑลท�าแร�-หนองแสง 
9. โครงการฝmกอบรมและส�งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณเบิกจ�าย     20,000.00  บาท 
    ตําบลท�าแร� 
10. โครงการสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน งบประมาณเบิกจ�าย     32,288.00  บาท 
11. โครงการเข�าค�ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ  งบประมาณเบิกจ�าย     15,000.00  บาท 
     เยาวชนตําบลท�าแร� 
12. โครงการฝmกอบรมและส�งเสริมอาชีพ    งบประมาณเบิกจ�าย     10,000.00  บาท 
13. โครงการส�งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุยในท�อซีเมนต1  งบประมาณเบิกจ�าย     10,000.00  บาท 
     ชุมชนท�าแร�ใต� 
14. โครงการส�งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา/กบ ชุมชนกลางใต�   งบประมาณเบิกจ�าย     10,000.00  บาท 
15. โครงการส�งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา/กบ ชุมชนเฟeaองฟู  งบประมาณเบิกจ�าย     10,000.00  บาท 
16. โครงการปลูกหญ�าแฝก     งบประมาณเบิกจ�าย      2,000.00  บาท  
17. โครงการท�องถ่ิน ร�วมใจภักด์ิ รักษ1พ้ืนท่ีสีเขียว    งบประมาณเบิกจ�าย      4,550.00  บาท 
18. โครงการเดินรณรงค1ลดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาลต�าง ๆ   งบประมาณเบิกจ�าย     30,000.00  บาท 
19. โครงการยุทธศาสตร1พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด  งบประมาณเบิกจ�าย     30,000.00  บาท 
20. โครงการเดินรณรงค1ต�อต�านยาเสพติด    งบประมาณเบิกจ�าย     10,000.00  บาท 
 
 

 
 



  

 

 

21. โครงการฝmกอบรมเยาวชนร�วมใจต�านภัยยาเสพติด  งบประมาณเบิกจ�าย      5,000.00  บาท 
     ศูนย1พัฒนาครอบครัวในชุมชนหมู� 7 
22. โครงการรายจ�ายในการช�วยเหลือผู�ประสบภัย   งบประมาณเบิกจ�าย      1,860.00  บาท 
23. โครงการฝmกอบรมเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ  งบประมาณเบิกจ�าย      5,000.00  บาท 
     โดยอาศัยชุมชนพ้ืนฐาน 
24. โครงการสายตรวจร�วมกันปFองกันอาชญากรรมและแก�ไข งบประมาณเบิกจ�าย     43,200.00  บาท 
     ปSญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลท�าแร� 
25. โครงการประชาคมท�องถ่ิน     งบประมาณเบิกจ�าย      35,000.00  บาท 
26. โครงการวันท�องถ่ินไทย     งบประมาณเบิกจ�าย      10,000.00  บาท 
27. โครงการวันเทศบาล      งบประมาณเบิกจ�าย      10,000.00  บาท 
28. โครงการศูนย1ข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค1กร  งบประมาณเบิกจ�าย      10,000.00  บาท 

       ปกครองส�วนท�องถ่ินระดับอําเภอ 

           รวม   28    โครงการ     เปOนเงินท้ังส้ิน    600,073.00   บาท 
 

การดําเนินงานด�านการบริหาร   
1. โครงการค�าจ�างเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนสาธารณะ  งบประมาณเบิกจ�าย  1,306,415.00  บาท 
   ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
2. โครงการปลูกจิตสํานึกในด�านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณเบิกจ�าย      30,000.00  บาท 
3. โครงการกิจการของศูนย1 อปพร.     งบประมาณเบิกจ�าย      49,580.00  บาท 
4. โครงการฝmกอบรมฟegนฟูและเพ่ิมทักษะสมาชิกอาสาสมัคร  งบประมาณเบิกจ�าย      30,000.00  บาท 
   ปFองกันภัยฝfายพลเรือน  (อปพร.)  ท้ัง 4 รุ�น 
5. โครงการค�าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเทศบาลแต�งต้ัง  งบประมาณเบิกจ�าย        19,350.00  บาท 
6. โครงการค�าใช�จ�ายในการจ�างเหมานักเรียน/นักศึกษา  งบประมาณเบิกจ�าย      20,000.00  บาท 
7. โครงการรายจ�ายตามโครงการอบรมและสัมมนา            งบประมาณเบิกจ�าย      30,000.00  บาท 
8. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของสํานักปลัดเทศบาล      งบประมาณเบิกจ�าย      242,709.37  บาท 
   -ค�าซ�อมแซมรถยนต1  เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ 
   -ค�าบํารุงซ�อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร1ระบบสื่อสารข�อมูลงานทะเบียนราษฎร1 
9. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองคลัง  งบประมาณเบิกจ�าย          5,785.00  บาท 
   -ค�าซ�อมแซมรถจักรยานยนต1 เครื่องคอมพิวเตอร1 เครื่องพิมพ1ดีด ฯลฯ 
10. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองวิชาการ ฯ งบประมาณเบิกจ�าย          5,980.00  บาท 
11. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองการศึกษา  งบประมาณเบิกจ�าย         7,750.00  บาท 
     ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท�าแร�  ศูนย1ส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได� 
12. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองสาธารณสุข ฯ งบประมาณเบิกจ�าย      181,207.00  บาท 

-ค�าซ�อมรถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ 
13. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองสวัสดิการสังคม งบประมาณเบิกจ�าย              500.00  บาท 
14. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองช�าง  งบประมาณเบิกจ�าย      193,408.30  บาท 
    -ค�าซ�อมแซมอุปกรณ1ระบบบําบัดน้ําเสีย  เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ 
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15. โครงการบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย1สินของกองการประปา งบประมาณเบิกจ�าย      32,470.00  บาท 
16. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล งบประมาณเบิกจ�าย      621,101.01  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุงานบ�านงานครัว,วัสดุยานพาหนะและขนส�ง ฯลฯ 
17. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองคลัง  งบประมาณเบิกจ�าย      136,941.80 บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุยานพาหนะและขนส�ง,วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ฯลฯ 
18. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ ฯ  งบประมาณเบิกจ�าย       19,430.00  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุโฆษณาและเผยแพร� ฯลฯ 
19. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  งบประมาณเบิกจ�าย       75,284.00  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร1 ฯลฯ 
20. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ งบประมาณเบิกจ�าย     948,290.20  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร1,วัสดุวิทยาศาสตร1การแพทย1 ฯลฯ 
21. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม งบประมาณเบิกจ�าย      10,680.00  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุโฆษณาและเผยแพร�,วัสดุคอมพิวเตอร1 ฯลฯ 
22. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองช�าง  งบประมาณเบิกจ�าย    464,612.50  บาท 
    -วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุยานพาหนะและขนส�ง,วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ฯลฯ 
23. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองการประปา งบประมาณเบิกจ�าย    651,721.45  บาท 
    -วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ฯลฯ 
24. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของหน�วยตรวจสอบ ฯ งบประมาณเบิกจ�าย      10,890.00  บาท 
   -วัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร1 
25. โครงการรายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ   งบประมาณเบิกจ�าย     157,515.00  บาท 
26. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติของสํานักปลัดเทศบาล งบประมาณเบิกจ�าย     148,713.00  บาท 
    -จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร1,ครุภัณฑ1เครื่องดับเพลิง,ครุภัณฑ1ยานพาหนะ ฯ 
27. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ ฯ งบประมาณเบิกจ�าย        3,290.00  บาท 
   -จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร1 
28. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองช�าง  งบประมาณเบิกจ�าย      235,300.00  บาท 
   -จัดซ้ือครุภัณฑ1ไฟฟFาและวิทยุ 
29. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองการประปา งบประมาณเบิกจ�าย      42,500.00  บาท 
   -จัดซ้ือครุภัณฑ1ไฟฟFาและวิทยุ,ครุภัณฑ1ท่ัวไป 
30. โครงการจ�างเหมาบริการต�าง ๆ     งบประมาณเบิกจ�าย      12,357.50  บาท 
31. โครงการรับวารสาร      งบประมาณเบิกจ�าย        9,830.00  บาท 
32. โครงการค�าบริการสื่อสารแลโทรคมนาคม   งบประมาณเบิกจ�าย      52,515.60  บาท 
 

รวม   32   โครงการ     เปOนเงินท้ังส้ิน   5,756,126.73   บาท 
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การดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก�อสร�างท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) งบประมาณเบิกจ�าย   1,043,457.94  บาท  

จํานวน 2 ข�างทาง ถ.พัฒนา  (ถ.ดําเนินสว�าง-ถ.เลียบหนองหาร) 
2. โครงการก�อสร�างท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) งบประมาณเบิกจ�าย   423,364.49  บาท  

จํานวน 2 ข�างทาง ถ.แสงประเทือง 2 ตอนล�าง (ถ.ดําเนินสว�าง-บ�อบําบัดน้ําเสีย) 
3. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  งบประมาณเบิกจ�าย    73,364.49  บาท   

พร�อมว�างท�อระบายน้ํา ถ.เฟeaองฟู 2 ตอนบน (ซอย 1) 
4. โครงการขุดลอกฝSงกลบขยะเพ่ิมเติม    งบประมาณเบิกจ�าย    32,566.00  บาท  

รวม   4  โครงการ       เปOนเงินท้ังส้ิน   1,572,752.92  บาท                
การดําเนินงานด�านสาธารณสุข   

1. โครงการรณรงค1ฉีดวัคซีนปFองกันโรคพิษสุนัขบ�า   งบประมาณเบิกจ�าย     40,000.00  บาท 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด�านสาธารณสุข   งบประมาณเบิกจ�าย    135,000.00  บาท 
3. โครงการตรวจสุขภาพประจําป�    งบประมาณเบิกจ�าย      16,190.00  บาท 
4. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) งบประมาณเบิกจ�าย    225,000.00  บาท 
5. โครงการการให�บริการแพทย1ฉุกเฉิน    งบประมาณเบิกจ�าย    150,000.00  บาท 
6. โครงการส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน  งบประมาณเบิกจ�าย      79,168.00  บาท 
   ภายใต�แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท�องถ่ิน “LA 21” 

     รวม   6    โครงการ       เปOนเงินท้ังส้ิน   645,358.00  บาท 

การดําเนินงานด�านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
1. โครงการประเภทอาหารเสริม (นม) ร.ร. ท�าแร�วิทยา        งบประมาณเบิกจ�าย      1,059,240.00 บาท  
2. โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ท�าแร�วิทยา          งบประมาณเบิกจ�าย      2,328,000.00 บาท 
3. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา     
  -ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาครูผู�ดูแลศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณเบิกจ�าย        16,000.00  บาท 
  -ค�าใช�จ�ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  งบประมาณเบิกจ�าย     582,000.00  บาท 
   ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� 
4. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กทต.ท�าแร�         งบประมาณเบิกจ�าย     203,840.00  บาท  
5. โครงการอบรมมัคคุเทศก1น�อย     งบประมาณเบิกจ�าย       10,000.00  บาท 
6. โครงการอนุรักษ1ศิลปะ  จารีต  ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งบประมาณเบิกจ�าย     852,100.00  บาท 

     และวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
  7. โครงการอุดหนุนโครงการแห�เทียนปSสกาของวัดท�าแร�  งบประมาณเบิกจ�าย       90,000.00  บาท 

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว    งบประมาณเบิกจ�าย         3,500.00  บาท 
    และสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ1 
    ตลอดจนผู�แทนพระองค1 
9. โครงการค�าพวงมาลัย  ช�อดอกไม�กระเช�าดอกไม�   งบประมาณเบิกจ�าย         2,200.00  บาท 
10. โครงการส�งเสริมและจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติฯ  งบประมาณเบิกจ�าย       30,000.00  บาท 

  11. โครงการวันเด็กแห�งชาติ     งบประมาณเบิกจ�าย       80,000.00  บาท 
  

    รวม   11   โครงการ    เปOนเงินท้ังส้ิน  5,256,880.00  บาท 

รวมท้ังส้ินจํานวน   81   โครงการ     เปOนเงินท้ังส้ิน   13,831,190.65  บาท 

  31 



  

 

 

 
 

ผลการวิเคราะห
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปUจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท�องถ่ินด�วยเทคนิค  SWOT  Analysis 

จุดแข็ง  (Strengh=S) 
1. ผู�นําท�องถ่ินมีวิสัยทัศน1  และศักยภาพในการบริหารจัดการท�องถ่ินสูง 
2. มีพ้ืนท่ีรองรับสําหรับการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในอนาคต 
3. มีแหล�งน้ําตามธรรมชาติท่ีเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค 
4. เป6นแหล�งศึกษา  เรียนรู�  ศาสนสถาน   โบราณวัตถุ  ของชาวคริสต1ชน 
5. มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป6นเอกลักษณ1ของท�องถ่ิน 
6. มีแหล�งการศึกษาอาชีพสร�างรายได� 
7. การคมนาคมสะดวก 
8. มีพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

จุดอ�อน  (Weak=W) 
1. ข�อจํากัดด�านงบประมาณท่ียังไม�สามารถจัดทําโครงการขนาดใหญ� หรือโครงการท่ีมีลักษณะต�อเนื่องได� 
2. ขาดการส�งเสริมตลาดรองรับผลผลิต  การพัฒนาทักษะความรู�ในการประกอบอาชีพและแรงงาน

ของท�องถ่ิน 
3. ปSญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
4. ขาดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพรายได�อันเกิดจากภูมิปSญญาของท�องถ่ิน 
5. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ด�านฝmกวิชาชีพ 

 โอกาส   (Opportunity=O) 
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  

รองรับภารกิจต�อการให�บริการ 
3. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือและสนับสนุนต�อการพัฒนา 
4. พ้ืนท่ีตั้งอยู�ในแหล�งการคมนาคมสะดวก 
5. สมาชิกใช�แรงงานและวัตถุดิบในพ้ืนท่ีได�   เป6นการสร�างงานเพ่ิมรายได�ให�กับประชาชนในท�องถ่ิน 
6. มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ1 
7. มีนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและต�างชาติสนใจมาเท่ียวในช�วงเทศกาลต�างๆ เพ่ิมข้ึนทุกป�  เช�น  

เทศกาลวันคริสมาสต1, วันสงกรานต1  เป6นต�น 
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  อุปสรรค  (Threat=T) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําให�การพัฒนาท�องถ่ินขาดความต�อเนื่องเกิดการล�าช�าไม�บรรลุ
เปFาหมายเท�าท่ีควร 

2. ประชาชนยังขาดการมีส�วนร�วมในการแก�ไขปSญหาและพัฒนาท�องถ่ิน 
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน1ทําให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงต�อวิถีชีวิตของประชาชนในท�องถ่ิน 
4. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเนื่องจากเป6นโครงการขนาดใหญ�เกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของท�องถ่ิน 
5. ข�อจํากัดด�านระเบียบ  กฎหมาย  การดําเนินการภายใต�อํานาจหน�าท่ีของหลายหน�วยงาน  เช�น             

ประมงจังหวัด, โยธาธิการจังหวัด, เทศบาล 
 

******************************************* 
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ส�วนท่ี  4 
  สรุปยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนา  

 

 จากแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2556-2560) ของเทศบาลตําบลท�าแร� สามารถทําให�
เห็นภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลตําบลท�าแร�ในอนาคต และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามป�ว�ามี
ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค1การพัฒนาท�องถ่ินเพียงใดหรือมีจุดเน�นไปทางทิศใด ในส�วนท่ี 4 นี้ จึงสรุป
ยุทธศาสตร1และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลท�าแร�  ซ่ึงประกอบด�วย วิสัยทัศน1 ยุทธศาสตร1การ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา รวมท้ังนโยบายการพัฒนาจังหวัด  นโยบายการ
พัฒนาอําเภอ และนโยบายของผู�บริหารดังนี้ 

 4.1 เทศบาลตําบลท�าแร�  ได�ดําเนินการให�ประชาชนได�ร�วมคิดกําหนดความต�องการร�วมดําเนินการ 
ตามศักยภาพของท�องถ่ินท่ีจะพัฒนากําหนดทิศทางให�เป6นไปตามสภาพปSญหา และความต�องการของคนใน
ท�องถ่ินเป6นสําคัญ เพ่ือให�ท�องถ่ินมีความเจริญอย�างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  จึงได�ร�วมกําหนดวิสัยทัศน1  ดังนี้ 
 “สร�างความสมานฉันท
ในชุมชน     พัฒนาอาชีพท่ีสร�างรายได� 
ใส�ใจพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล�อม       เพรียบพร�อมการให�บริการประชาชน 
มุ�งผลสําเร็จการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีย่ังยืน    ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ฟmnนฟูวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน” 
 

 4.2  ยุทธศาสตร
และแนวทางพัฒนา 
 เทศบาลตําบลท�าแร�  ได�วางแนวทางการพัฒนาตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดโดยได�พยายามขยายฐาน
รายได�จากภาษีให�เต็มประสิทธิภาพตามกรอบกฎหมายกําหนด และวางแนวทางการบริหารพ่ึงตนเองให�ได�มาก
ท่ีสุด  โดยมุ�งประโยชน1สุขของประชาชนเป6นท่ีตั้ง  ด�วยการเพ่ิมสาธารณูปโภคและปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีมีให�
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน1สูงสุด 

1.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  ประกอบด�วย  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส�งเสริมการศึกษา 
1.2 การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
1.3 การสงเคราะห1การส�งเสริมสวัสดิการและการส�งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา          

คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อเอดส1 และผู�ยากจน 
1.4 การส�งเสริมสุขภาพ  และการปFองกันควบคุมโรค 
1.5 การส�งเสริมและการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
1.6 การส�งเสริมและการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของประชาชน 
1.7 การส�งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

2.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาการท�องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
ประกอบด�วย  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  2.1  การส�งเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาการท�องเท่ียว 
  2.2  การอนุรักษ1  ฟegนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปSญญาท�องถ่ิน   
  2.3 การจัดให� มีและบํารุ งรักษาสถานท่ีท�องเ ท่ียว  สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ  และ
สวนสาธารณะ 
  2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอย         
ของเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 



  

 

 

 3.  ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  เพ่ือความอยู�ดีมีสุข  ประกอบด�วยแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 
  3.1 ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส�นทางคมนาคม แหล�งน้ําระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
  3.2  การพัฒนาระบบผังเมือง 
  3.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
  3.4  การบริการประชาชน 
  3.5  การแก�ไขปSญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
  3.6  การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.7  การส�งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม 
           3.8  การพัฒนาองค1กรและบุคลากร 
   3.9  การจัดหาและพัฒนารายได� 
  3.10  การพัฒนาท�องถ่ินร�วมกับองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  
 และหน�วยงานอ่ืน 

นโยบายรัฐบาล 
ตามนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินของคณะรัฐมนตรี   พลเอก ประยุทธ1  จันทร1 โอชา  

นายกรัฐมนตรีท่ีได�แถลงไว�ต�อสภาฯ เม่ือวันท่ี  12  กันยายน  2557  ซ่ึงมีจุดมุ�งหมาย 11 ด�าน  ประกอบด�วย  

นโยบายของรัฐบาล  มี 11 ด�าน  ดังนี้ 
1. นโยบายการปกปFองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย1 
2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต�างประเทศ 
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  และการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการของรัฐ 
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู�  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. นโยบายการส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซ่ียน  
8. นโยบายการพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน1จากวิทยาศาสตร1  เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ1กับการใช�
ประโยชน1อย�างยั่งยืน 
10. นโยบายการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปFองกันปราบปรามทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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 ยุทธศาสตร
หลักท่ี คสช. ยึดถือเปOนแนวทางในปUจจุบัน  มีท้ังหมด 9 ด�าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร1การสร�างความเป6นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร1การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร1สร�างความเข�มแข็งภาคการเกษตร  ความม่ันคงของอาหาร  และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร1การปรับปรุงโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร1การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร1การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร1ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร�างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให�เกิดประโยชน1กับ

ประชาชนในการใช�บริการอย�างแท�จริง 
8. ยุทธศาสตร1ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืน

ในอนาคตทัดเทียมอาเซ่ียน  และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร1ในการปFองกันและการปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย�างยั่งยืน 

ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบายของ คสช.  ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย1  ซ่ึงเป6นสถาบันหลักของชาติในปSจจุบัน 
2. ซ่ือสัตย1  เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ1ในท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 
3. กตัญuูต�อพ�อแม�  ผู�ปกครอง  ครูบาอาจารย1 
4. ใฝfหาความรู�  หม่ันศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ�อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย1  หวังดีต�อผู�อ่ืน เผื่อแผ�และแบ�งปSน 
7. เข�าใจ  เรียนรู�  การเป6นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป6นประมุขท่ีถูกต�อง 
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ�   
9. มีสติ  รู�ตัว  รู�คิด  รู�ทํา รู�ปฏิบติั  ตามพระราชดํารัสของพระบาทมสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
10. รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ�าอยู�หัว รู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเป6น  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�าย  
จําหน�าย  และขยายกิจการ  เม่ือมีความพร�อม  โดยมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 

11. มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ  ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝfายตํ่า  หรือกิเลส  มีความละอาย  
เกรงกลัวต�อบาป  ตามหลักศาสนา 

12. คํานึงต�อผลประโยชน1ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน1ของตนเอง 
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ( ประกอบด�วยวิสัยทัศน1  พันธกิจ  เปFาหมายการพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร1
และแนวทางการพัฒนาขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร) 
  

วิสัยทัศน
จังหวัดสกลนคร 
  “สกลนครน�าอยู�  มุ�งสู�นวัตกรรม  รองรับ AEC ส�งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจจังหวัดสกลนคร 
1. จัดให�มีและบํารุงรักษาโครงสร�างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ํา  และไฟฟFา 
2. ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส�งเสริมและเสริมสร�างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร�อย 
4. ส�งเสริมและเสริมสร�างการค�า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
5. ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปSญญาท�องถ่ิน 
6. ส�งเสริมและเสริมสร�างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
7. พัฒนาท�องถ่ินร�วมกับองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน�วยงานอ่ืน 
8. เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี  และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 

เปLาหมายการพัฒนา (เปLาประสงค
) จังหวัดสกลนคร 
1. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  อุปโภค  และบริโภคอย�างท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร�อย 
4. การค�า  และการลงทุน  พาณิชยกรรม  และ  เกษตรกรรม  ได�รับการส�งเสริมอย�างเป6นระบบ 
5. ส�งเสริมการท�องเท่ียว  เผยแพร�ประเพณี  และ  อนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรมอย�างท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ1และฟegนฟูอย�างยั่งยืน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
7. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพอย�างท่ัวถึง 
8. ประชาชนรู�รักสามัคคี  และประเทศชาติม่ันคง    

ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด�วย  5 ยุทธศาสตร1  และ  18  แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร
ท่ี 1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค�าการเกษตรให�ปลอดภัยและได�มาตรฐาน 
1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค1กรให�มีความเข�มแข็ง 
1.3 การพัฒนาเพ่ิมมูลค�าสินค�าเพ่ือสร�างความเข�มแข็งด�านการตลาดสินค�าเกษตรกรและเชื่อมโยง

เครือข�าย 
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร   

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ยุทธศษสตร
การพัฒนาการค�า  การลงทุน  และการท�องเท่ียว 
2.1  การพัฒนาส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปSญญาท�องถ่ิน  สู�เศรษฐกิจสร�างสรรค1 
2.2  การพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนด�านการท�องเท่ียว 
2.3  การพัฒนาสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส�งเสริมอาชีพ 
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ยุทธศาสตร
ท่ี 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
3.1 การพัฒนาส�งเสริมให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได� 
3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให�ท่ัวถึง 
3.3 การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการให�บริการสุขภาพอย�างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร
ท่ี 4  ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน 

4.1 การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ1และฟegนฟูแหล�งทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
4.2 การพัฒนาจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร
ท่ี  5  ยุทธศาสตร
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 
5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
5.2 การพัฒนาปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบ 
5.3 การพัฒนาองค1กรและบุคลากร 
5.4    การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.5    กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
5.6    เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี  และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน 
ของเทศบาลตําบลท�าแร� 

  ยุทธศาสตร
ท่ี 1  ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  มี  7  แนวทางการพัฒนา 
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส�งเสริมการศึกษา 
1.2 การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
1.3 การสงเคราะห1การส�งเสริมสวัสดิการและการส�งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา   
คนพิการ  ผู�ด�อยโอกาส  ผู�ติดเชื้อเอดส1  และผู�ยากจน 
1.4 การส�งเสริมสุขภาพและการปFองกันควบคุมโรค 
1.5 การส�งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
1.6 การส�งเสริมและการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของประชาชน 
1.7 การส�งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร
ท่ี 2  ยุทธศาสตร
การพัฒนาการท�องเท่ียว  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม         
มี 4 แนวทางการพัฒนา 

2.1 การส�งเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาการท�องเท่ียว 
2.2 การพัฒนา  การอนุรักษ1  ฟegนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปSญญาท�องถ่ิน 
2.3 การจัดให�มีและบํารุงสถานท่ีท�องเท่ียว  สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ  และสวนสาธารณะ 
2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม  การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสียและ

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  เพ่ือความอยู�ดีมีสุข  มี 10  แนวทางการ
พัฒนา 

3.1 การก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส�นทางคมนาคม  แหล�งน้ํา  ระบบสาธารณูปโภคและ 
     สาธารณูปการ 
3.2 การพัฒนาระบบผังเมือง 
3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
3.4 การบริการประชาชน 
3.5 การแก�ไขปSญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
3.6 การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.7 การส�งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม 
3.8 การพัฒนาองค1กรและบุคลากร 
3.9 การจัดหาและพัฒนารายได� 
3.10 การพัฒนาท�องถ่ินร�วมกับองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน�วยงานอ่ืน 
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4.3 นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน 
1. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต�าง ๆ   ในเขตเทศบาลให�ท่ัวถึงอาทิเช�น  จะขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ 

ให�ท่ัวถึงทุกตรอก ซอย และขยายเขตไฟฟFาให�ท่ัวทุกหลังคาเรือนตามความต�องการของพ่ีน�องประชาชน    
ตลอดท้ังจะพัฒนาระบบประปาผิวดินให�ครอบคลุมเขตเทศบาล  เพื่อให�ประชาชนมีน้ําสะอาดได�บริโภค          
อีกท้ังจะพัฒนาระบบระบายน้ําไม�ให�มีน้ําท�วมขังในเขตเทศบาล  โดยการวางท�อระบายน้ําเสียของเทศบาล 
และขยายผิวจราจรถนน  คสล.  เดิมท่ีมีอยู�ให�กว�างข้ึนอีกท้ังจะปรับปรุงและพัฒนาถนน คสล.  ให�เป6น
ถนนลาดยางแอสฟSลต1ติก  เพ่ือท่ีพ่ีน�องประชาชนจะได�สัญจรไปมาอย�างสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 2. ด�านการพัฒนาสังคม 
จะพัฒนาชีวิตความเป6นอยู�ของพ่ีน�องประชาชนในเขตเทศบาลให�ดีข้ึน  โดยการพัฒนาอาชีพของคน

ในชุมชนให�คนในชุมชนมีอาชีพท่ียั่งยืนสามารถเลี้ยงชีพได�   ตลอดท้ังจะแก�ไขปSญหาการม่ัวสุมของเยาวชน
ตามสถานท่ีต�างๆ  ให�ลดน�อยลงและหมดไป  โดยการเน�นให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการปFองกันและแก�ไขปSญหา
อย�างยั่งยืน 

 3. ด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินของประชาชน 
จะพัฒนาระบบปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให�ก�าวหน�าสามารถปFองกันและรองรับ

ปSญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได�อย�างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดการสูญเสียให�น�อยท่ีสุด  โดยการพัฒนาบุคลากรฝmกอบรม
อาสาสมัครปFองกันภัยฝfายพลเรือนตลอดท้ังการนําเทคโนโลยีมาปรับใช�ในการแจ�งเตือนเหตุร�ายต�างๆ ให�มี
ประสิทธิภาพ 

4. ด�านการส�งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จะอนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท�องถ่ิน  และส�งเสริมพัฒนาเผยแพร�

ให�เป6นท่ีรู�จัก  เพ่ือจะได�เป6นการส�งเสริมการท�องเท่ียวของจังหวัดสกลนครต�อไป 
2. งานด�านทางศาสนา  จะให�การส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพ่ือเป6นศูนย1รวมและ       

เป6นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีให�ประชาชนในชุมชน 
3. จะให�การสนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ

ในเขตเทศบาล 

5. ด�านส่ิงแวดล�อม 
จะพัฒนาสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�น�าอยู�น�าชื่นชม   จัดให�มีศูนย1กําจัดขยะรวมแบบครบวงจรและบ�อ

บําบัดน้ําเสียชุมชน  ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติบริเวณชายฝSaงหนองหารให�เป6นชายฝSaงท่ีน�าชื่นชม    
น�าพักผ�อนพัฒนาเป6นแหล�งท�องเท่ียวและสร�างรายได�ให�กับเทศบาลและชุมชน 

 6. ด�านรายได� 
จะพัฒนารายได�ของเทศบาล    โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได�โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เข�ามาประมวลผลการจัดเก็บให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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 7. ด�านการกีฬาและนันทนาการ 
1.  จะส�งเสริมสนับสนุนการแข�งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน   โดยจะจัดหาอุปกรณ1กีฬา  จัดแข�งขัน

กีฬาของเยาวชน  ประชาชนและชุมชน 
2.  สนับสนุนส�งเสริม  การจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนและกิจกรรมนันทนาการ  เพ่ือการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให�เป6นพลเมืองดีของชาติห�างไกลยาเสพติด  เช�น  การเข�าค�ายเยาวชน  การจัดต้ังศูนย1เยาวชน  การจัด
ประกวดการแสดงทางด�านศิลปะ   ดนตรี  เป6นต�น 

8. ด�านการศึกษา   
1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐานในทุกด�าน  เพ่ือก�าวไปสู�ความเป6นเลิศและได�มาตรฐานเป6นท่ีพึงพอใจ
ของประชาชน 

2.  จะส�งเสริมสนับสนุนโรงเรียนทุกระดับในเขตเทศบาล 
3.  ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกคน  ได�รับการพัฒนาการเรียนรู�ตามอัธยาศัย

จัดทําให�เขตเทศบาลเป6นชุมชนแห�งการเรียนรู� 
4.  จัดการศึกษาข้ันปฐมวัยให�ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.  เสริมสร�างความใกล�ชิดระหว�างผู�ดูแลเด็ก  นักเรียนและผู�ปกครองเพ่ือให�บังเกิดความสัมพันธ1อันดี

ต�อกัน  อันจะเป6นแนวทางในการแก�ปSญหาของนักเรียนได� 
 
 
 

******************************************* 
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ส�วนท่ี  6 
การติดตามประเมินผลและการนําแผนพัฒนาสามป#ไปปฏิบัต ิ

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข�อ 28   ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 

1. สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   
2. ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
3. ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4. หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   

              โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทํา
หน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  และให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป�และอาจได�รับการคัดเลือกอีกได� 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ี  ดังนี้   
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ              

ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทรายโดยท่ัวกัน  อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป�  ท้ังนี้ ให�ปnดประกาศโดยเปnดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

4.  แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   

ลักษณะของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม   เป6นการตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว�างดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อให�ทราบว�า 
โครงการมีความก�าวหน�าอย�างไร  มีปSญหาและอุปสรรคอย�างไร   จึงกําหนดห�วงระยะเวลาในการติดตามผล
การดําเนินงานของแผนพัฒนาออกเป6นระยะดังนี้  คือ   
 ระยะเวลาการติดตามระยะท่ี  1 ทุก  3  เดือน (รายงานเป6นไตรมาส)  
 ระยะเวลาการติดตามระยะท่ี  2 วันท่ี  30  กันยายน  2557 

การประเมินผล  เป6นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงและผลท่ีคาดว�าจะได�รับว�าเป6นไปตามเปFาหมายท่ีวางไว�
หรือไม�จําเป6นต�องมีเกณฑ1มาตรฐาน (Standard  criteria)   และตัวชี้วัด  (Indicators)   เพ่ือใช�เป6นกรอบ ใน
การประเมิน เพ่ือให�เกิดความชัดเจน เป6นระบบ มีมาตรฐานและเป6นท่ียอมรับ ดังนั้น  จึงกําหนดห�วงระยะเวลา
ในการประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาออกเป6นระยะ  ดังนี้    
 ระยะเวลาการประเมินผลระยะท่ี   1   วันท่ี  1  มีนาคม  2557 
 ระยะเวลาการประเมินผลระยะท่ี   2   วันท่ี  30  กันยายน  2557 
 
 
 
 



  

 

 

ประโยชน
ของการติดตามและประเมินผลสรุปได�  ดังนี้  
 1.  เพ่ือขจัดข�อผิดพลาดท้ังหลาย  โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องของเวลาและค�าใช�จ�ายก�อนท่ีจะมีการ
ดําเนินโครงการทําให�การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล�องกัน   
 2.  ในระหว�างมีการปฏิบัติงาน  ถ�าเกิดมีข�อผิดพลาดไม�สอดคล�องกันระหว�างแผนกับการปฏิบัติ          
จะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติให�สอดคล�องกันได�  โดยไม�ต�องเสียเวลาไปเริ่มต�นใหม�   
 3.  เม่ือประเมินผลหลังจากทําโครงการยังได�ทราบถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ผลกระทบ
ข�อบกพร�องของโครงการ  เพ่ือจะได�นํามาปรับปรุงแก�ไข   
 4.  เพ่ือเป6นประโยชน1ในการวางแผนในโครงการต�อเนื่อง   
 5.  ช�วยให�สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดและใช�ให�เกิดประโยชน1สูงสุด   
 
 
 

……………………………………………………. 
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แบบรายงาน  การติดตามและประเมินผล 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วยแบบรายงาน  
3  แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิต�อไปนี้ 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

   

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน  ฯ 

(Input) 
แบบติดตามแผน ฯ 

(Process) 
แบบประเมินผลแผน ฯ 

(Output) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตร
ขององค
กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานขององค
กร 

ปกครองส�วนท�องถิ่น 

แบบท่ี 3 
แบบประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร
 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต�อผล 

การดําเนินงานขององค
กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต�อผล 

การดําเนินงานขององค
กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่นในแต�ละยุทธศาสตร
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