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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
“ แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทาง หรือแนวทางการบริหารแนวเดียวกัน
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการตามแผนสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ทุกปี
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพื่อจัดสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
6. เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคม
7. เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครอง
8. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
10. เพื่อส่งเสริมการศึกษา
11. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
12. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตาบล
13. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
14. เพื่อสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนสามปี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
(ก) ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น ชี้แจงวัตถุประสงค์และความจาเป็นใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และ
ดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในห้วงปี 2558 - 2561 ผ่านปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
(ข) แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
(ก) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(ข) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคาสั่งแต่งตั้ง จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(ค) ร่วมพิจารณา การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรก ในการประชุมมีการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนามาเป็นแนวทางจัดทาแผนพัฒนาฯ
เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
(ง) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีประชุมร่วมพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรม อะไรบ้างที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
(จ) การวิเคราะห์ โครงการ / กิจกรรม จาแนกหมวดหมู่โครงการที่สอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
(ก) การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการสารวจข้อมูลและเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(ข) การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการวิเคราะห์ 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
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ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
(ก) หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี
(ข) ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดาเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
(ก) คณะกรรมการสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ
ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยการศึกษารายละเอียดของโครงการกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพื่อสามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนสามปี
(ก) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดทาแผนสามปี
(ข) คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แล้วนาไปปรับปรุงแผนสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
(ค) คณะกรรมการสนับสนุนฯ นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(ก) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ข) ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
(ค) เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ดังนี้
1. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) มีแผนงาน / โครงการตามความต้องการของ
ประชาชน
3. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) สามารถใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการ
จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณต่อไป
4. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. ทาให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จะดาเนินโครงการ /
กิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
ความถูกต้องโปร่งใส
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1).สภาพทั่วไป/การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผน
1.1 ที่ตั้ง
ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย
65 กิโลเมตร ห่างจากอาเภอเทิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 60,312 ไร่ หรือ
96.5 ตร.กม. มีอาณาเขตติดกต่อกับตาบลอื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ปล้อง และ ต.หนองแรด อ.เทิง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เวียง และ ต.สันทรายงาม
อ.เทิง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอยลาน อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
1.2 ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเทือกเขาเป็นบางส่วน ซึ่งเหมาะกับการทาอาชีพทางการเกษตรมี
พื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ มีดังนี้
- พื้นที่การเกษตรกรรม จานวน 70,800 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 73.37
- พื้นที่พาณิชยกรรม จานวน 14,160 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.67
- พื้นที่ที่อยู่อาศัย
จานวน 11,400 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.81
- พื้นที่ส่วนราชการ
จานวน 140
ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.15
1.3 ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
การปกครองของตาบลงิ้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขต
เทศบาลตาบล

6

จานวนประชากร
มีจานวน 4,664 หลังคาเรือน ประชากรรวม 12,016 คน แยกเป็นชาย 5,962 คน หญิง 6,054 คน
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2558

เทศบาลตาบลงิ้ว

อปท

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จานวนครัวเรือน

บ้านป่าติ้ว
บ้านสว่าน
บ้านสักใต้
บ้านขอนซุง
บ้านสันเชียงใหม่
บ้านป่าไผ่
บ้านงิ้วเก่า
บ้านตุ้มเหนือ
บ้านตุ้มใต้
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านสักเหนือ
บ้านงิ้วใหม่
บ้านงิ้วพัฒนา
บ้านทุ่งลานนา
บ้านสักสันติราษฎร์
บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ
บ้านใหม่สันติสุข
บ้านตุ้มเชียงทอง
บ้านม่อนพญาอินทร์
บ้านสักสันเจริญ
บ้านสักกลางพัฒนา
บ้านศรีสว่าง
บ้านงิ้วบุญเรือง
บ้านตุ้มรวงทอง
บ้านใหม่สวนดอก
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

191
250
194
213
220
247
205
289
174
116
247
250
259
162
232
161
194
185
136
123
193
135
121
109
99
4,705

ชาย
244
298
245
248
226
347
231
313
205
213
320
280
261
212
317
234
227
223
187
170
292
176
152
158
138
5,917

จานวนประชากร
หญิง
260
281
256
236
243
351
233
262
196
191
346
270
279
216
328
247
230
243
180
198
395
192
178
178
153
6,042

รวม
504
579
501
484
469
698
464
575
401
404
666
550
540
428
645
481
457
466
367
368
587
368
330
336
291
11,959
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1.4 ประชากร
เทศบาลตาบลงิ้ว มีจานวนประชากร ทั้งหมด 12,016 คน แยกได้ดังนี้
- ชาย 6,054 คน
- หญิง 5,962 คน
1.5 หน่วยราชการในตาบล
- เทศบาลตาบล
1 แห่ง
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
2 แห่ง
-โรงเรียนประถม / ขยายโอกาส 8 แห่ง
2). สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจพบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จานวน 39,880 บาท
2.1 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม แยกเป็น
-รายได้จากการทานา
-รายได้จากการทาสวน
-รายได้จากการทาไร่
-รายได้จากการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
-รายได้จากการเลี้ยงสัตว์
-รายได้จากประมง
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย
1. อ่างเก็บน้า จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1.1 อ่างเก็บน้าห้วยงิ้ว คิดเป็นพื้นที่กักน้าประมาณ 1,800,000 ลบ.ม.
1.2 อ่างเก็บน้าห้วยน้าจา คิดเป็นที่กักน้าประมาณ 192,000 ลบ.ม.
1.3 อ่างเก็บน้าห้วยตุ้มเหนือ คิดเป็นที่กักน้าประมาณ 120,000 ลบ.ม.
2. แม่น้า 1 สาย
3. คลอง 2 แห่ง
4. หนองน้า 20 แห่ง
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตาบล
- ปั๊มน้ามัน
7
แห่ง
- อู่ซ่อมรถ
4
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 2
แห่ง
- โรงผลิตสุราพื้นบ้าน 4 แห่ง
- โรงสี
23
แห่ง
- โรงงานผลิตน้าดื่ม
1 แห่ง
- ร้านค้า
79
แห่ง
- สถานพยาบาล
1 แห่ง
- ตลาดสด
1
แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
1
แห่ง
- โรงเชื่อม
3
แห่ง
- โรงค้าไม้
1 แห่ง
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประมาณการไว้ดังนี้
ตั้งจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

17,586,140
290,600

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7,103,290
880,000
360,000
280,000
215,000
665,000

ค. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ง. ด้านการดาเนินการอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง

5,284,480
20,000

700,000
6,615,490
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3).สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนประถม
1)จานวนโรงเรียน
2)จานวนห้องเรียน
3)จานวนนักเรียน
4)จานวนครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา

ท้องถิ่น
2

สปช.
-

รวม
2

-

7
16
133
10

7
16
133
10

1)จานวนโรงเรียน
2)จานวนห้องเรียน
3)จานวนนักเรียน
4)จานวนครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)

-

8
44
452
43

8
44
452
43

1)จานวนโรงเรียน
2)จานวนห้องเรียน
3)จานวนนักเรียน
4)จานวนครู อาจารย์
รวม
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2
6
71
9
802

2
6
71
9
802

3.2 การศาสนา
- วัด จานวน 13 แห่ง
- นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99
- นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1
3.3 งานประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
- ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ช่วงเวลาจัดงาน
- ประเพณีลอยกระทง
ช่วงเวลาจัดงาน ขึ้น
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ช่วงเวลาจัดงาน
- ประเพณีวันออกพรรษา
ช่วงเวลาจัดงาน
- ประเพณีวันวิสาฃบูชา ช่วงเวลาจัดงาน

13 เมษายน ของทุกปี
15 ค่า เดือน 12 ของทุกปี
ขึ้น 15 ค่า เดือน 8
ขึ้น 15 ค่า เดือน 11
ขึ้น 15 ค่า เดือน 6
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3.4 แหล่งท่องเที่ยว
- พระธาตุม่อนพญาอินทร์
- อ่างเก็บน้าห้วยงิ้ว
- น้าตกห้วยเต่า
3.5 สาธารณสุข
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง
- สถานพยาบาล จานวน 1 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จานวน 2 คน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จานวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน 2 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 287 คน
การจัดเก็บข้อมูลตามความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและข้อมูลรายได้
ของครัวเรือน/คน/ปี ในปี 2556 สารวจข้อมูลจานวน 25 หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 25 หมู่บ้าน
และตกเกณฑ์จานวน - หมู่บ้าน
3.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตารวจ 1
แห่ง
- ศูนย์ อปพร.ตาบลงิ้ว 1 แห่ง
4). การบริการขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอาเภอลาดยางแล้วทั้งหมด
- ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง 8 หมู่บ้าน
- ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นคอนกรีต
38 สาย
- ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนอิฐบล็อก 1 หมู่บ้าน
- ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง
- หมู่บ้าน
- ถนนในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตแล้ว 90 %
4.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ

10 แห่ง
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4.3 การไฟฟ้า
- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง 98 %
4.4 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- อ่างเก็บน้า
- ระบบประปา

25
3
25

แห่ง
แห่ง
แห่ง

5). ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ป่าไม้ในเขตป่าสงวนพื้นที่ป่าตาบลงิ้ว
5.2 สัตว์ป่าในเขตห้ามล่าพื้นที่ป่าตาบลงิ้ว
6). ข้อมูลอื่นๆ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- เป็นป่าสงวน แต่ถูกทาลายเป็นบริเวณกว้าง เหลือพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพียงเล็กน้อย
6.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- อาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน
- อปพร.ตาบลงิ้ว

6 รุ่น
1 กลุ่ม
150 คน

6.3 กลุ่มเศรษฐกิจ (กลุ่มอาชีพ)
- กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านสักสันติราษฏร์ หมู่ที่ 20
- กลุ่มเกษตรทานาตาบลงิ้ว
- กลุ่มเกษตรทาสวน
- กลุ่มผลิตเชื้อเห็ดฟางตาบลงิ้ว
- กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ตาบลงิ้ว
- กลุ่มทาไก่อบ
- กลุ่มผลิตแคบหมูไร้มัน

2,000 คน
287 คน
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1. ศักยภาพของเทศบาลตาบล
ตาแหน่งแต่ละส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
สานักงานปลัดเทศบาล
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนการคลัง
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนโยธา
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนการศึกษา
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตรวจสอบภายใน
- พนักงานเทศบาล
รวม

จานวน
(คน)

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยม / ปวช.

ปวส. /
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี
1

7
7
5

1
1

2
3

1
-

1
3
1

6
-

5
4
-

-

1
-

-

3
3
-

2
-

3
3
-

-

1
-

-

3
2
-

-

6
9
-

-

1
-

-

4
9
-

2
-

49

2

8

1

29

10

1

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
- Internet ตาบล
- เครื่องรับส่งเอกสาร
- คอมพิวเตอร์
- พิมพ์ดีด
- เครื่องถ่ายเอกสาร

2
1
30
2
3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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3. ตาบลงิ้วมีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่ทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น เช่น
1. มีระบบไฟฟ้าทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. มีระบบสาธารณสุขครบทุกหมู่บ้าน
3. มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรที่มีความสะดวกรวดเร็ว
4. มีการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริม
5. มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและกฎหมายทั่วไป
6. มีการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
7. มีการให้การสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP) และก่อสร้างร้านค้าชุมชน

