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บทที่ 1 
บทน า 

 

     ๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      

              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนฯที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี 
และข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี กล่าวคือเป็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนงานโครงการที่ก าหนด มา
พิจารณาด าเนินการโดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะน าไปบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณของปีนั้น 
             แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนา
จังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาต าบลซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าด่านช้างด้วย 

             การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
            ทั้งนี้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะ
บรรลุและแนวทางในการที่จะก าหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องของประชาชนให้ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
           1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
           2. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวม 
               และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
           3. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  “แผนพัฒนาสามปี” 
           4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การพัฒนา  บุคลากร  พัฒนาคุณภาพ  สาธารณูปโภค  และการบริหารการจัดการ 
               ที่ด ี
           5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
และห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 1. เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     1.1  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี) จะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสม
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     1.2  การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจัด
ในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยแจ้งวัตถุประสงค์และน าไปสู่การ
จัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
     1.3  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ว่าควรจะต้องปรับปรุง  แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด  เพ่ือจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ 
     1.4  ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่ ม
จังหวัด  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 
2559  ข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูล  จปฐ.  กชช 2 ค  ผังเมืองหรือผังต าบล  เมืองน่าอยู่  
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  เป็นต้น 
      ในการจัดเก็บข้อมูล  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจจัดเก็บข้อมูลในคราวเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทได้  แต่หากมีประเด็นใดไม่เก่ียวเนื่องกันก็ให้แยกข้อมูลให้ชัดเจน 
      1.5  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย 
           1.5.1  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  ความต้องการ  การวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis)  ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนายุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 
                   1.5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่โดยพิจารณาน าปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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         2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือ
ปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  24  มกราคม 2559 
 3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
          4.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ  
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
2.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
     ภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
3.  เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  “แผนพัฒนาสามปี” 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพ  การพัฒนา  บุคลากร  พัฒนาคุณภาพ  สาธารณูปโภค  และการบริหาร 
     การจัดการที่ด ี
5.  ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น 
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บทที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.  ที่ตั้ง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ใน 7 จ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลของ
อ าเภอด่านช้าง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอด่านช้าง  ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอด่านช้าง  ประมาณ  25   
กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณ  96 กิโลเมตร  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์
โดยสารสายด่านช้าง   –   กาญจนบุรี         ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.  เนื้อที ่
      องค์การบริหารต าบลด่านช้าง  อ าเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเนื้อทั้งหมดที่ประมาณ  
 155  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  96,875   ไร่    
 
 

 
 
 

เหนือ

ท่ีว่าการอ าเภอด่านชา้ง

ถนนสายด่านชา้ง - สามชุก (3350)

ถนนสายอ.ด่านชา้ง - ต าบลนิคมกระเสียว
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ป้อมต ารวจ

เขตเทศบาลต าบลด่านชา้ง

เขตอบต.

หนองมะค่าโมง

หมู่ท่ี 5

บา้นดอนประดู่

หมู่ท่ี 18

บา้นใหมห่นองมะสงัข์

หมู่ท่ี 10

บา้นดงปอ

หมู่ท่ี 1

บา้นด่านชา้ง

ถนนสายด่านชา้ง - หนองปรือ (3086)

เขตอ าเภอหนองหญา้ไซหมู่ท่ี 2

บา้นหนองเปาะ

หมู่ท่ี 20

บา้นโป่งข่อยสมอทอง

หมู่ท่ี 7

บา้นโป่งคอม

ท่ีท าการอบต.ด่านชา้ง

แผนท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้งโดยสงัเขป

หมู่ท่ี 19

บา้นทรพัยศิ์ลา

หมู่ท่ี 17

บา้นทุ่งดินด า

เข่ือนกระเสียว

หมู่ท่ี 3

บา้นทุ่งนาตาป่ิน

หมู่ท่ี 11

บา้นชลประทาน

หมู่ท่ี 14

บา้นเขาช่องคบั

หมู่ท่ี 16

บา้นหนองแก

หมู่ท่ี 13

บา้นโป่งคา่ง

หมู่ท่ี 9

บา้นปรกัประดู่

หมู่ท่ี 6

บา้นหนองผือ

หมู่ท่ี 12

บา้นหนองอีนาค

หมู่ท่ี 8

บา้นวงัน ้าเขียว

หมู่ท่ี 21

บา้นหว้ยถ ้า

หมู่ท่ี 15

บา้นหนิลาด

หมู่ท่ี 4

บา้นพุน ้ารอ้น

เขตอบต.

นิคมกระเสียว

เขตอบต.

องคพ์ระ

เขตอบต.

หนองมะค่าโมง

เขตอ าเภอเลาขวญั   จ.กาญจนบุรี

บริเวณตลาดอ.ด่านชา้ง

หว้
ยแ
ม่ท
วปี

หว้ยแม่ทวปี

หมู่ท่ี 7

บา้นโป่งคอม
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         3.  ภูมิประเทศ 

     ลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนที่ราบลุ่มประมาณ  20%   และมีเนื้อที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาประมาณ  80%  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพดินโดยทั่วไปจะเป็นดินปนทรายไม่สามารถเก็บน้ าได้  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   
ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  35.71    องศาเซลเซียส  การปกครองแบ่งเป็น  20  หมู่บ้าน   
        4. อาณาเขตติดต่อ 
           ทิศเหนือ          ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียว และต าบลหนองมะค่าโมง 
     ทิศใต้             ติดต่อกับอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง   เขตอ าเภอ      
                                หนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี และเขต อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี    
           ทิศตะวันตก   ติดกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์พระ อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
        5.  จ านวนหมู่บ้าน   
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  มีทั้งหมด  20  หมู่บ้าน    ได้แก่ 
               1.   หมู่ที่   2    บ้านหนองเปาะ   11.  หมู่ที่   12   บ้านหนองอีนาค          
              2.   หมู่ที่   3    บ้านทุ่งนาตาปิ่น   12.  หมู่ที่   13   บ้านโปุงค่าง                
               3.   หมู่ที่   4    บ้านพุน้ าร้อน   13.  หมู่ที่   14   บ้านเขาช่องคับ            
               4.   หมู่ที่   5     บ้านดอนประดู่   14.  หมู่ที่   15    บ้านหินลาด                 
               5.   หมู่ที่   6    บ้านหนองผือ            15.  หมู่ที่   16    บ้านหนองแก             
               6.   หมู่ที่   7    บ้านโปุงคอม   16.  หมู่ที่   17    บ้านทุ่งดินด า               
               7.   หมู่ที่   8    บ้านวังน้ าเขียว   17.  หมู่ที่   18    บ้านใหม่หนองมะสังข์ 
               8.   หมู่ที่   9    บ้านปรักประดู่   18.  หมู่ที่   19   บ้านทรัพย์ศิลา 
               9.   หมู่ที่  10   บ้านดงปอ   19.  หมู่ที่   20   บ้านโปุงข่อยสมอทอง    
               10. หมู่ที่  11   บ้านชลประทานเทพนิมิต  20.  หมู่ที่   21   บ้านห้วยถ้ า        
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    6.  ประชากร 
  จากข้อมูลมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น   13,869  คน แยกเป็นชาย 6,812 คน หญิง 7,057 คน      
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  90  คน  / ตารางกิโลเมตร   

ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนประชากรของต าบลด่านช้าง 

 ที่มา  :    ส านักงานทะเบียนราษฎร   อ าเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี:     
     ส ารวจ ณ วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2559      

 

หมู่บ้าน 

 

หมู่
ที่ 
 

 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ความหนาแน่น 
ของประชากร 
ต่อ  ตร.กม. 

ชาย หญิง รวม 

1. บ้านหนองเปาะ 2 206 269 283 552  

2. บ้านทุ่งนาตาปิ่น 3 816 902 967 1,869  

3. บ้านพุน้ าร้อน 4 459 577 599 1,176  

4. บ้านดอนประดู่ 5 207 409 422 831  

5. บ้านหนองผือ 6 161 265 262 527  

6. บ้านโปุงคอม 7 296 464 442 906  

7. บ้านวังน้ าเขียว 8 269 359 350 709  

8. บ้านปรักประดู่ 9 213 269 280 549  

9. บ้านดงปอ 10 425 604 644 1,248  

10. บ้านชลประทานเทพนิมิต 11 380 460 531 991  

11. บ้านหนองอีนาค 12 241 356 348 704  

12. บ้านโปุงค่าง 13 148 229 212 441  

13. บ้านเขาช่องคับ 14 115 155 165 320  

14. บ้านหินลาด 15 55 72 74 146  

15. บ้านหนองแก 16 149 257 222 479  

16. บ้านทุ่งดินด า 17 176 215 227 442  

17.บ้านใหม่หนองมะสังข์ 18 246 366 416 782  

18. บ้านทรัพย์ศิลา 19 88 101 98 199  

19.บ้านโปุงข่อยสมอทอง 20 152 252 273 525  

20. บ้านห้วยถ้ า 21 151 231 242 473  

รวม 20 4,956 6,812 7,057 13,869 
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   7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
             อาชีพ 
        อาชีพประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   จ าแนกได้ดังนี้ 
  -อาชีพท านา       ร้อยละ    0.67    เปอร์เซ็นต์   
  -อาชีพท าไร่   ร้อยละ    21.89  เปอร์เซ็นต์   
  -อาชีพท าสวน     ร้อยละ    0.27    เปอร์เซ็นต์   
  -อาชีพประมง    ร้อยละ    1.41    เปอร์เซ็นต์   
  -อาชีพปศุสัตว์   ร้อยละ    0.04    เปอร์เซ็นต์   
  -อาชีพอ่ืนๆ   ร้อยละ    75.72    เปอร์เซ็นต์   
 

      รายได้ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง     มีรายได้เฉลี่ย   คนละ  61,516.- บาท/ ปี          
      รายจ่ายประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง    มีรายจ่ายเฉลี่ย คนละ  40,403.- บาท/ ปี          
  * แหล่งข้อมูลได้มาจาก  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นที่ฐานระดับต าบล ปี 2559 (จปฐ. ปี 2559) 
     หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ปั๊มน้ ามัน  จ านวน    20 แห่ง (แหล่งข้อมูลได้มาจาก กองช่างฯ) 
       - ฟาร์มหมู  จ านวน    1 แห่ง (แหล่งข้อมูลได้มาจาก กองสาธารณสุขฯ)  
                - ฟาร์มไก่  จ านวน    7 แห่ง (แหล่งข้อมูลได้มาจาก กองสาธารณสุขฯ) 
               - ร้านเสริมสวย จ านวน    5 แห่ง (แหล่งข้อมูลได้มาจาก แผนกจัดเกบ็รายได้) 
                - บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงไหม     จ านวน  1   แห่ง   (แหล่งข้อมูลได้มาจาก แผนกจดัเกบ็รายได้)  
8. สภาพทางสังคม 
             การศึกษา 
                     -  โรงเรียนประถมศึกษา                  จ านวน         8     แห่ง 
                   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    จ านวน        1     แห่ง 
                    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จ านวน        5   แห่ง 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                    - วัด                      จ านวน  6   แห่ง  (แหล่งข้อมูลจากรายงานทะเบียนวดัจังหวัดสุพรรณบุรี)         
                    - ส านักสงฆ ์            จ านวน  5   แห่ง  (แหล่งข้อมูลจากรายงานทะเบียนวดัจังหวัดสุพรรณบุรี) 
 สาธารณสุข 
                    - สถานีอนามัยประจ าต าบล         จ านวน  3 แห่ง 
                    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน          จ านวน  2        แห่ง 
                    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า         ร้อยละ 100 
           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           - ตู้ยาม/ หน่วยบริการประชาชน        จ านวน             3 แห่ง 
                    - ที่ท าการต ารวจชุมชน               จ านวน              -       แหง่ 
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    9.แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าน้ า, ล าห้วย          จ านวน                5 แห่ง/สาย 
  -  บึง, หนอง และอ่ืน ๆ         จ านวน                30 แห่ง 
    10. การบริการพื้นฐาน 
              การคมนาคม 
       การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในต าบลและระหว่างต าบล  มีความสะดวกรวดเร็ว  เนื่องจากได้ม ี 
       โครงการปรับปรุงถนนในเขตต าบลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเส้นทางที่ส าคัญภายในต าบล  ดังนี้    
                     - ถนนดินลงลูกรังเชื่อมต าบล และหมู่บ้าน จ านวน  22 สาย 
                     - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 ผ่านต าบลด่านช้าง - บ่อพลอย - จงัหวัดกาญจนบุรี  
       นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจ าทางภายในต าบลคือรถสองแถวสายวังยาว–ม่วงเฒ่าและรถประจ าทาง สาย  
       ด่านช้าง – กาญจนบุรีวิ่งให้บริการอีกด้วย 
               การโทรคมนาคม 
                    - ห่อกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  จ านวน       20        หมู่บ้าน 
    การไฟฟ้า 
                   - ไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง      20    หมู่บ้าน 
                   - จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ   99      ของประชากรทั้งหมดในต าบล 
              แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                   - ฝาย ,  อ่างเก็บน้ า            จ านวน       36    แห่ง   
                   - ประปาหมูบ่้าน                                  จ านวน       34   แห่ง 
    11.ข้อมูลอ่ืน ๆ 
       11.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
         - ทรัพยากรดินสภาพดินโดยทั่วไป  เป็นดินปนทราย 
         - ทรัพยากรน้ า  เขื่อนเก็บน้ ากระเสียว   เขื่อนเขาวง 
       11.2 มวลชนจัดตั้ง 
         - กลุ่มสตรีแม่บ้าน  20  กลุ่ม   จ านวน           1,710 คน  
         - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5  คณะ จ านวน   35 คน 
         - กลุ่มออมทรัพย์  7  กลุ่ม                       จ านวน   271 คน 
         - อสม.  หมู่ละ  20   คน    จ านวน  200 คน 
         - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) จ านวน   265 คน 
      11.3 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิชุมชน  
            - ผ้าทอมือบ้านพุน้ าร้อน  หมู่ที่  4           - บ้านเรือนไทย หมู่ที่ 14  บ้านเขาช่องคับ 
            - บ้านขนมชุมชนบ้านพุน้ าร้อน หมู่ที ่4   - ขนมทองม้วนแก้วเจ้าจอม หมู่ที่ 19 บ้านทรัพย์ศิลา 
            - หัตถกรรมรากไม้ หมู่ที่ 6   บ้านหนองผือ        - ไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้างหมู่ที่ 19 บ้านทรัพย์ศิลา 
            - ท าแสตนเลส หมู่ที ่8     บานวังน้ าเขียว        - หัตถกรรมจักรสานแปลไม้ไผ่  หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า 
                แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ 
  - พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ าร้อน  หมู่ที่ 4 
  - เขื่อนเขาวง   หมู่ที่  15  บ้านหินลาด 
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  2.2 ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          1. จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  

      1.1 พนักงานส่วนต าบล    
           - ต าแหน่งในส านักงานปลัด           จ านวนรวม        19 คนแยกเป็น 
       - พนักงานส่วนต าบล               จ านวน    8      คน 
                           - ลูกจ้างประจ า                                 จ านวน    1      คน 
                 - พนักงานจ้างตามภารกิจ                 จ านวน    3      คน 
                 - พนักงานจ้างทั่วไป                 จ านวน    7      คน 
          -  ต าแหน่งในกองคลัง            จ านวนรวม    6  คนแยกเป็น 
       - พนักงานส่วนต าบล                         จ านวน    1       คน 
                          - ลูกจ้างประจ า                                  จ านวน     1       คน 
       - พนักงานจ้างตามภารกิจ                      จ านวน     2       คน           
                          - พนักงานจ้างทั่วไป                             จ านวน     2       คน                
                   - ต าแหน่งในกองช่าง                     จ านวนรวม   12   คนแยกเป็น 
       - พนักงานส่วนต าบล                         จ านวน    2       คน 
                          - พนักงานจ้างตามภารกิจ                      จ านวน    7       คน         
                 - พนักงานจ้างทั่วไป                 จ านวน    3       คน 
                  - ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     จ านวนรวม    9   คนแยกเป็น 
        - พนักงานส่วนต าบล                จ านวน    1   คน 
                          - ครู ค.ศ.1                                        จ านวน    1       คน 
                          - ครูผู้แลเด็ก                                      จ านวน    2       คน 
                 - พนักงานจ้างตามภารกิจ                       จ านวน    4       คน 
                          - พนักงานจ้างทั่วไป                        จ านวน    1   คน              
                  - ต าแหน่งในกองงสาธารณสุข                               จ านวนรวม     4      คนแยกเป็น 
                         - พนักงานส่วนต าบล                             จ านวน     1       คน 
                         - พนักงานจ้างตามภารกิจ                       จ านวน     2      คน 
                         - พนักงานจ้างทั่วไป                 จ านวน    1  คน  
           1.2 รวมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนรวมทั้งหมด 49 คนแยกเป็น 
               - พนักงานส่วนต าบล                         จ านวน   13   คน 
               - ลูกจ้างประจ า                         จ านวน     2   คน 
                - ครู คศ1.                                    จ านวน     1   คน 
                - ครู ผดด.                                    จ านวน     2   คน 
               - พนักงานจ้างตามภารกิจ                จ านวน   18   คน 
               - พนักงานจ้างทั่วไป                          จ านวน   13   คน      
            1.3 บุคลากรในส่วนของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม 44  คน 
             - ฝุายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล       จ านวน    4  คน 
                              - ฝุายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                   จ านวน   40 คน 
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         2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
               2.1 พนักงานส่วนต าบล/ครูผู้ดูแลเด็ก                              จ านวน   14     คน 
                          - ประถมศึกษา                                           จ านวน    -       คน 
                          - มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา                           จ านวน    -       คน 
                          - ปริญญาตรี                                              จ านวน    5       คน 
                          - สูงกว่าปริญญาตรี                                      จ านวน     9       คน 
               2.2 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว                        จ านวน    20     คน 

- ประถมศึกษา                                             จ านวน     4     คน 
                        - มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา                     จ านวน    3      คน 
                        - ปวช./ปวส.                                               จ านวน     9     คน 
                        - ปริญญาตรี                                        จ านวน    14    คน 
                        - สูงกว่าปริญญาตรี                                  จ านวน      2    คน 

               2.3 บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     40   คน 
 -  ประถมศึกษา จ านวน    18    คน 
 -  มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา จ านวน    21    คน 
 -  ปริญญาตรี จ านวน     1     คน 

       พาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 -  รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน      2 คัน 
  

         งานกองช่าง 
    -  รถแม็คโคร     จ านวน     1 คัน 
 -  รถยนต์กระเช้าไฟฟูา                   จ านวน     1 คัน 
 -  รถเกรดเดอร์ จ านวน     1 คัน 
 -  รถบดสั่นสะเทือน จ านวน     1 คัน 
 -  รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ จ านวน     2 คัน 
              -  รถเทรลเลอร์      จ านวน     1 คัน 

           - รถยนต์ส่วนกลาง              จ านวน     2 คัน 
 

         งานด้านสาธารณสุข 
             -  รถยนต์บรรทุกขยะ            จ านวน     1  คัน 
              -  รถกู้ชีพฯ     จ านวน     1  คัน 
                   -  เครื่องพ้นหมอกควัน          จ านวน     2     เครื่อง 

           งานด้านส านักงานปลัด 
            -  รถยนต์ส่วนกลาง             จ านวน    2  คัน 

                      -  เครื่องตัดหญ้า                               จ านวน    4  เครื่อง 
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      3. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
                    สว่นที่ 1 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

            
     
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง    จ านวน  40  คน 
 1.  นายจ าเนียร         แซ่ซื้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  นายทองอยู่          พูลเพิม่                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  นายบุญช่วย         พิมพขันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  2 
 4. นายธงชัย             พิมพขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  2 
 5.  นางบังอร            เพ่ิมคล้าย            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  3 
 6.  นายจันทร์           ผุงศิริ                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  3  
 7.  นายสหชาติ         ทรัพย์ประเทือง         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  4 
 8.  นายบุญเชิด         ศรีจันทร์อินทร์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  4 
 9.  นายนัดทพงษ์       เอกอ้น                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  5 
 10. นายปรีชา           พรหมมา                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่  5 
            11. นายนิคม            จอมพงรื่น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
            12. นายประทีป        วงษ์สุวรรณ              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
            13. นายด ารงค์          นันทา                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7 
            14. นายวิชัย            แสนทองซ้อน            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8 
            15. นายไพรัช          ก าแหงคุมพล             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8 
            16. นายจ าลอง         จันเรือง                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
            17. นายกิตติ            เจริญสุข                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
            18. นายมานพ          ราตร ี                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
            19.  นายใจ               เฉยด ี                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
            20. นางสาวกัญญา     ชูเชิดธรรมกุล           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 
            21. นางสาวกัญญาภัค   เชิดฉัน                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 
           
 

 
 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต.  
หมู่บ้านละ   2  ท่าน 
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                  22. นายวิฑูร             ทิพรัตน์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 12 
                  23. นายอภิวัฒน์         ใจเลิศ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 12 
                  24. นางสาวณัชชา       เจริญอยู ่        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 13 
                  25. นายสัมฤทธิ์         จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 13 
                  26. นายบุญธรรม        ใจดี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 14 
                  27. นายธีรัตน์           บุญม ี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 14 
                  28. นางวันเพ็ญ          กาฬภักดี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 15 
                  29. นางค าแปง          ภูฆัง           สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หมู่ 15 
                  30. นายสุพจน์           ค าพล           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 16 
                  31. นายท้วม             ภูฆัง           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 16  
                  32. นางประทุม          เมฆฉาย           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 17 
                  33. นายสังเวยีน         ปิ่นทกูล           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 18 
                  34. นายประมวล        กาฬภักดี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 18 
                  35. นายฉลอง            สอดศรี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 19 
                  36. นายค ารณ           แปูนเขียว           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 19 
                  37. นายสวงษ์            มาลัย           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 20 
                  38. นายพรหม           ยาสุวรรณ            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 20 
                  39. นายศิลา             บรรณคร            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 21 
                  40. นายช านาญ         สิทธิสร            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 21 
   
    อ านาจหน้าที่ 
      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ   
                องค์การบริหารส่วนต าบล 
          (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
               ประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
          (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา    
               องค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

ส่วนที่ 2   โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

    

นายก  อบต. 

รองนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ 
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      คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ านวน  4  คน 
                     1.  นายณรงค์     เกษประทุม       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
                     2.  นายวชริา      จวิะวิโรจน ์       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
                     3.  นายสุวทิย์     สุกิจจานนท์       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
                     4.  นายเอกพงษ์  ปัญญาคชไพศาล      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

     กระบวนการบริหารงานบุคคล    ใช้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
                      1. หลักนิตธิรรม    คือ  การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ 
                      2. หลักคุณธรรม   คือ  การปฏิบัติต่อราษฎรด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหง 
                      3. ความโปร่งใส    คือ  การท างานต้องมีความชื่อสัตย์ ตรวจสอบได้  
                      4. หลักการมีส่วนร่วม มี 3 ส่วน 
                          4.1 ร่วมคิดเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการในการ 
                                 จดัท าแผนพัฒนาสามปี   
                          4.2  รว่มท าส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในที่สาธารณะ 
                          4.3  รว่มประโยชน์โครงการต่างๆที่ อบต. ท าข้ึนสามารถใช้งานได้หลายหมู่บ้าน 
                      5. หลักความรับผิดชอบ อบต. พร้อมรับผิดและรับความชอบในการกระท า 

  6. หลักความคุ้มค่า การท าโครงการและกิจกรรมต่างๆใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

งบประมาณ 

                  รายได้จัดเก็บ   รายรับจริง 
    2556 

ประมาณการ 
  ปี 2557 

ประมาณการ 
 ปี 2558 

หมวดภาษีอากร  425,117   410,000   410,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต  140,598   156,000   266,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  949,591  1,000,000 1,000,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  844,144   651,000   651,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,359,450 2,217,000 2,327,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 23,233,932 20,336,000 20,336,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
23,233,932 

 
20,336,000 

 
20,336,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,827,962 19,800,000 21,430,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,827,962 19,800,000 21,430,000 

รวม 45,421,344 42,353,000 44,093,000 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
      “การเกษตรก้าวหน้าและย่ังยืน” 
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บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตร ์
  

          แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   มี  3  ประเภท  คือ 
         1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน 
         2. แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
         3. แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ 
 

ความส าคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะการ 

วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้เป็นผู้ที่มีสายตากว้างไกลมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมากจากความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น 

2. ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน 
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร จึงท าให้การยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้
ในองค์กรยุคปัจจุบัน 

3. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเปูาหมายท่ีปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงานที่ 
ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์กร เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความ
เจริญเติบโต 

4. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี 
หลักการและงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพ
องค์กรที่ก าหนดอยู ่
 

กล่าวโดยสรุป  
ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบความส าเร็จได้โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจ 

อันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
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     การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  
        ๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
          ต าบลน่าอยู่เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็น
รากฐานของการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัยมีระเบียบวินัย ประชาชน รากหญ้ามีความเข้มแข็ง มี
ระบบการบริหารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น วิถีชีวิตมีความสุขและต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคน ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการเป็นชุมชนน่าอยู่  คือ การ
สร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ร่วมคิด รว่มสุข และร่วมกันแก้ไขปญัหา ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน การวางแผนของชุมชนซึ่งจะน าไปสู่ทิศทางการพัฒนานั้น จะต้องมีการวางแผนจากสภาพปัญหาของท้องถิ่น 
ความต้องการของคนในชุมชนซึ่งไม่ท าลายภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม พัฒนาอยา่งเป็นระบบและมุ่งให้เกิดการบูรณา
การ เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีทิศทางสอดคล้องตรงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างจึงได้น ายุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
มาเป็นแผนแม่บทเพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับมี
รายละเอียด ดังนี้     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
          “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง” 
       พันธกิจ 
 ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
       วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อม โยงกับเครือข่าย 

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหาร
และพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
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๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
       เป้าหมายหลัก 

๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
    
 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
          2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
          3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน  
          4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
          5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
          6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
          7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์ 
              กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
          8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกดิความมั่นคงและยั่งยืน      
              ในอนาคตใหท้ัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
          9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอยา่งยั่งยืน ค่านิยมหลักของคนไทย   
             ขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ขม้แข็ง ดังนี้  
                 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
                 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
                 3) กตัญญู ต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
                 4) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม  
                 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
                6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
                 7) เขา้ใจ เรียนรู้ การเปน็ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
                 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
                 9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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    10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือแจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อม โดยมีภูมิคุม้กันที่ด ี 

     11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

     12) ค านึงถึงผลประโยชนแของส่วนรวม และตอ่ชาติ มากกว่าผลประโยชนแของตนเอง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
          นโยบายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  อันเป็น
เครื่องแสดงเจตนารมณ์วิธีการบริหาร  ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ ซึ่ งนโยบายดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
           

          1. นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพรายได้ 
              1.1 ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน  เพ่ือสร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยถือแนวพระราชด าริ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
อาทิ เช่น  
                 - โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริและความยั่งยืนของสังคมไทย 
                 - โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
              1.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการเสริมเพ่ิมรายได้เกษตร
ตลอดจนแก้ไขปูองกันปัญหาศัตรูพืชเกษตร 
          2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
                 2.1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก ทางน้ า และระบบสาธาณูปโรค ที่จ าเป็น
ส าหรับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  เพียงพอและมีมาตรฐาน 
               2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม บนพ้ืนฐานความต้องการร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดและ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
                 2.3 ส่งเสริมเชื่องโยงระบบการชลประทาน อาทิ การก่อสร้างฝายท านบกั้นน้ า จัดหาแหล่งน้ าขุดลอก
สระ คูคลอง แม่น้ า เพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการปูองกันแก้ไขปัญหาน้ าท้วมน้ าแล้งในจังหวัด 
                2.4 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดท าผังเมืองรวม ในพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ
การเกษตรกรรมในอนาคต 
          3. นโยบายด้านสังคม 
                3.1 ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สังคมและชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ 
ยึดหลักความสมดุลความพอดีและการพ่ึงพาตนเอง โดยยึดหลักตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สังคมมี
ความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครอบครัวอบอุ่นอันจะส่งผลให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยืน 
                3.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการปูองกัน ปราบปราม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
จังหวัด เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อสังคม ชุมชนและครอบครัว 
               3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นร่วมคิด ร่วมท า
ร่วมพัฒนา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้สู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข” 
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                3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกในการร่วมดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
                  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิ อปพร. ชรน. อส. ประเภทส ารอง เป็นต้น 
                 3.6 การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในรูปแบบของการออม การจัดตั้ง
กองทุนต่างๆ อาทิ กองทุน อสม. เป็นต้น 
             4. นโยบายด้านการศึกษา 
                 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ
โบราณสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนและคงไว้ซึ่งศิลปะที่งดงาม เช่น โครงการเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาเหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 
                 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาในทุกระดับตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล และจัดให้มีการศึกษาพิเศษเพ่ือมุ่งเน้นเข้าศึกษาต่อในระดับที่มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย 
                4.3 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน อาทิ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และวัฒนธรรมพื้นบ้านๆ เป็นต้น 
             5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 
                 5.1 สนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นพร้อมที่จะประสานงานและให้ความร่วมมือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
                 5.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยึดถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้
                 5.3 สนับสนุนส่งเสริม และปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรและให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองงานและภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
                5.4 มุ่งเน้นพัฒนาและด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ตามที่ก าหนดไว้ในแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
                5.5 บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทางการเมือง ของภาค
ประชาชนรวมทัง้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน 
 

           วิสัยทัศน์ (vision)  
              “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นน าทางด้านการศึกษา การกีฬา 
การท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุขปลอดภัย”            
       พันธกิจ (Mission)  
               1. การส่งเสริมและเพ่ิมพูนค่าผลิตทางการเกษตร และมุ่งส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
               2. การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้
ด้วยโอกาส ตลอดจนความม่ังคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 
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              4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
              5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
              6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงความต้องการของประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
                           การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
        เป้าประสงค์ 
                       1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการ 
                            ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
                        2. เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
         กลยุทธ์ 
                        1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
                        2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิด 
                            ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
                        3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                        4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                           สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
          เป้าประสงค์ 
                         1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
                         2. มีการอนุรักษ์   ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอ้ืออ านวยประโยชน์ 
                            อย่างยั่งยืน 
                         3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ 
                             ยั่งยนื 
                         4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
            กลยุทธ์ 
                      1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
                      2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
                      3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
                      4. ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
                      5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
                      6. พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        เป้าประสงค์ 
                       1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
                       2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไข              
                           ปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
                       3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
                       4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
           กลยุทธ์ 
                     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand ) 
                     2.  เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
                     4.  พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม  เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
                     5.  ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
                          คุณภาพชีวิต 
                     6.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
                     7.   พัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
                     8.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
                     9.  เสริมสรา้งหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     10. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
         เป้าประสงค์ 
                       1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
         กลยุทธ์ 
                       1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                           ระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
                       2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
                       3. ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
        เป้าประสงค์ 
                       1. พัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
           กลยุทธ์ 
                       1. ส่งเสรมิพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
                       2. ส่งเสรมิการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
        เป้าประสงค์ 
                     1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 
                     2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
                     3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
         กลยุทธ์ 
                    1. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
                    2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
                    3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
                    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม  คุณธรรม 
                    5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
         เป้าประสงค์ 
                   1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
                   2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
        กลยุทธ์ 
                  1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                  2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
                  3. การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
                  4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
                  5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

 

          นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
        ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างได้น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่ าง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างมา
วิเคราะห์ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  ประกอบด้วย 
      1.พัฒนาอาชีพเกษตร  
        - การท าการเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  
      2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั่วถึงและคุ้มค่า มีระบบ  
       - ถนน เตรียมโครงสร้างให้ยั่งยืน และคุ้มค่า พัฒนาถนนเดิมให้อยู่ในสภาพที่ด ี 
       - ท่อระบายน้ า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และเพียงพอ  
       - ไฟฟูาสาธารณะ ด าเนินการในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและสถานที่จ าเป็น  
       - ศาลาที่พักริมทาง บริการประชาชนที่มีกลุ่มคนต้องการใช้ประโยชน์   
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  3.พัฒนาการศึกษา 
     - ศูนยเ์ด็กเล็กเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย ที ่อบต. รับผิดชอบ ต้องมีคุณภาพ เป็นศูนย์เด็กเล็กตัวอย่าง  
     - สนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ  
     - การดูแลการศึกษาในต าบลให้ได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม  
     - ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนได้รับความรู้และมีประสบการณ์  
4.พัฒนาคุณภาพชีวิต  
     - ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์  
     - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     - พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสายใยชุมชน  
5.พัฒนาสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
    - สนับสนุนและท างานร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพต าบลในการวางแผนและด าเนินการเพื่อสุขภาพท่ีของ  
      ประชาชน  
    - ปลูกต้นไม้ข้างถนนภายในต าบลเพ่ือให้เกดิประโยชน์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม 
    - อนุรักษ์และปูองกันการท าลายทรัพยากร เช่น ปลา ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
6.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งระบบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
     - จัดให้มีระบบเสียงตามสายครอบคลุมทั้งต าบล  
     - ให้มีศูนย์กระจายข่าวสารต าบล ระบบควบคุมหอกระจายข่าวจากส่วนกลางหรือวิทยุ ชุมชน 
 7.พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
     - อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
     - พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
     - จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
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      3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
         1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
            1.1 สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                      ปัญหา สภาพปัญหา 
1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ - เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ า 

- ราคาขายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่คงท่ี 
- การขาดแคลนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและ วิธีการที่ถูกต้องทาง 
ด้านการผลิต 
- ขาดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเมื่อประสบปัญหาด้านราคา
ตกต่ าภัยทางธรรมชาติมีผลกระทบท าให้เกิดผลผลิตที่ได้ไม่คงที่และเกิดภาวะ
ขาดทุนสูง 
- สินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานทางคุณภาพ 
- ขาดตลาดรองรับและมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
- การบรรจุผลิตภัณฑ์,หีบห่อยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
- ปุ๋ยและยาก าจัดแมลงและวัชพืชยังต้องซื้อจากร้านค้าไม่มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกร 
- ขาดการสนับสนุนและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสาร
ตกค้างในผลผลิต 
- ท าให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก ท าให้รายได้ไม่เพียง 
พอในการเลี้ยงครอบครัว 

2) ปัญหาด้านสังคม - ชุมชนยังขาดสวัสดิการทางสังคมส าหรับผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตนเองได้ คือ ผู้สูงอายุ,เด็กก าพร้าเด็กปัญญาอ่อน,คนพิการและ 
ผู้ปุวยเรื้อรัง,ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- ประชากรวัยท างานในชุมชนประสบปัญหาการว่างงาน การถูกเลิกจ้าง เนื่อง 
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้คนไม่มีอาชีพและขาดรายได้และยังขาดการ
ประกันแรงงาน 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดโดยเฉพาะยาบ้าในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน ก่อให้ 
เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวแตกแยก 
- เนื่องจากคนในวันก าลังแรงงานเกิดความต้องการของตลาดแรงงานเพราะ 
ภาครัฐและเอกชนไม่มีการสร้างงานรองรับก าลังคนวันท างาน 
- สังคมปัจจุบันคนเริ่มมีความเห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ที่ดี จึงขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและองค์กรของชุมชน 
- สังคมระดับครอบครัวขาดความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวจึงท าให้เกิด 
ปัญหาครอบครัวไม่ผาสุก 
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ปัญหา สภาพปัญหา 
2) ปัญหาด้านสังคม - ระบบการประปาน้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับปริมาณน้ าที่ประชาชน 

ต้องการ ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าเกิดภาวะที่น้ าไม่เพียงพอพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ของเกษตรกร 
- ไม่มีสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานของต าบลเพื่อใช้ในการออกก าลังกายและแข่งขัน 
กีฬา ศูนย์คนชรา สถานที่ออก ก าลังกายคนชร 
-ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้รับการช่วยเหลืออีกเป็นจ านวนมาก 

3)  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การพัฒนาแหล่งน้ า การคมนาคมเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนายัง 
ไม่ต่อเนื่องอย่างมีระบบ 
- ไฟฟูาส่องสว่างบางจุดของหมู่บ้านยังไม่ครบทุกจุด 
- ระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
- ผังเมืองยังไม่เป็นระเบียบ 
- สภาพถนนยังไม่ได้มาตรฐานท าให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวก 
- การประปาส่วนภูมิภาคยังขยายเขตไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน 
ที่อยู่ในชุมชน 

4) ปัญหาด้านแหล่งน้ า - สภาพคูคลองธรรมชาติตื้นเขิน ประตูระบายน้ าให้การไม่ได้ 
- การส่งน้ าให้เกษตรกรขาดประสิทธิภาพ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค 
-บริโภคมีไม่เพียงพอในภาวะหน้าแล้ง (ปัญหาภัยแล้ง) 
- การพัฒนาแหล่งน้ า มักมีปัญหาที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม่มีค่าชดเชยที่ดิน
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
- สภาพถนนยังไม่ได้มาตรฐานท าให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวก 
-วัชพืชขึ้นปกคลุมในแม่น้ าล าคลองเป็นจ านวนมาก ท าให้วัชพืชกีดขวางทางน้ า 

5) ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร - ประชาชนส่วนใหญ่ภายในชมุชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง
ระดับ ผู้น าท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของตนเท่าที่ควรจึงไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่ราษฎรในพ้ืนที่ได้ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้อย 
ประมาณ 10 คน 
-ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
เป็นจ านวนมาก 
-ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็น
จ านวนมาก  
-ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
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ปัญหา สภาพปัญหา 
6) ปัญหาด้านสาธารณสุข -ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ วิธีปูอง 

กันบ าบัดรักษาเม่ือติดเชื้อ 
- ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเสี่ยงต่อการรับประทานที่ 
ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานการบริโภคเกิดความจ าเป็นรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ออก 
ก าลังกายเท่าท่ีควร 
- ผู้ด้อยโอกาสยังมีหลักประกันสุขภาพไม่ครบทุกคน 
- สถานบริการสาธารณสุขยังไม่ได้มาตรฐานและขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
-ประชาชนไม่ตระหนักในการบ ารุงรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
-ประชาชนปุวยเป็นไข้เลือดออกภายในต าบลเป็นจ านวนมากเป็นอันดับต้นๆ  
ของอ าเภอ จังหวัด 
- เพ่ือรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพ้ืนที่เด็กๆในหมู่บ้าน และ
โรงเรียนยังขาดแคลนอาหารเสริมนมและกลางวัน 
-สถานีอนามัยงบประมาณมีจ ากัด 
-เพ่ือควบคุมการไม่เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารโดยการควบคุมร้านจ าหน่ายอาหาร
ต่างๆในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
-เกษตรกรในหมู่บ้านในต าบลเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีจ ากัดศัตรูพืช 

7) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- การจัดการศึกษาเน้นเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ชุมชนที่ห่างไกลยังไม่ได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
- ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
- เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนทุนทรัพย์ 
- เด็กนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อรับการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
- ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
- เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนทุนทรัพย์ 
- เด็กนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งหมด 
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประชาชนส่วนมากขาดความรู้ในหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ประเพณีต่างๆของท้องถิ่น หันไปสนใจลอกเลียนแบบวัฒนธรรม
ต่างชาติมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรมและจริยธรรมตามมา 
-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในงานประเพณีของท้องถิ่นมากเท่าที่ควร 
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การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
Strengths = S จุดแข็ง 
  1. การคมนาคมขนส่งสะดวก 
  2. ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเพาะปลูกอ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด 
  3. มีเข่ือนเก็บน้ าในการท าประมงน้ าจืด 
  4. มีแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
  5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม 
  6. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
  7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  8. มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
Weaknesses = W จุดอ่อน 
  1. พ้ืนที่เป็นดินทรายบางพ้ืนที่เป็นชั้นหินยากต่อการเพาะปลูกพืช 
  2. เกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อยมักจะลักลอบจุดไฟเพ่ือง่ายต่อการเก็บผลผลิต ก่อให้เกิดมลพิษใน 

    อากาศ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟปุา  
  3. พื้นทีเ่ป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขาเสี่ยงต่อการเกิดวาตภัย น้ าปุาไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
  4. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อยและไม่มีงานท า 
                    5. มีสารเคมีตกค้างในดินเนื่องจากสารเคมีในการท าเกษตร 
  6. เยาวชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา 
  7. ประชากรในพ้ืนที่ไปท างานในจังหวัดอ่ืน 
  8. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  9. ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถเข้าถึงในบางพ้ืนที่ 
      Opportunities = O โอกาส 
  1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
  2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
  3. เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ส าคัญ 
  4. สินค้าในชุมชนเป็นที่ยอมรับของตลาด 
  5. เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปโดยผ่านสังคมออนไลน์ 
  6. เป็นแหล่งศึกษาของการท าเกษตรปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       Threats = T อุปสรรค 
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  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
                โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  พ.ศ. 2560- พ.ศ.  2563 

 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรกร
อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อ
การบริโภคและการ
ส่งออก 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเท่ียวโดย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพใน
การศึกษาทกุระดับให้
ตรงกับความต้องการ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริมให้กีฬาอยู่
ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี
และมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การส่งเสริมสถาบัน
ของชาติและการน า
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด   

1.การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
เกษตรเชื่อมโยงสู้เกษตร
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อ
การบริโภคและการส่งออก 

 

2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู้
สากลคูก่ารอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. การส่งเสริมการศึกษาการ
กีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับ
สากลง 

5. การนาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน   

1.การเพิ่ม
ผลผลิต
พัฒนา
คุณภาพลด
ต้นทุนการ
ผลิตสินค้า
อาหาร
ปลอดภัย
เพื่อการ
แข่งขัน
การค้าและ
การส่งออก 

2.การ
แปรรูป
เพื่อสร้าง
และเพิ่ม
มูลค้า
ให้แก่
ผลิตภัณฑ์
อาหาร
ปลอดภัย 

3.การ
พัฒนา
ระบบการ 
ตลาดสิน
คาอาหาร
ปลอดภัย 

4.การ
พัฒนา
เกษตร
และ
สถาบัน
เกษตรกร 

1. การ
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการด้าน
การ
ท่องเท่ียว
และ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
ภายใต้การ
มีส่วนร่วม 

2.การ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ส่งเสริม
กิจกรรม
และ
ประเพณี
และ
วฒันธรรม 

3.พัฒนา
ศักยภาพ
สถาน
ประกอบการ
ผูป้ระกอบ 
การและ
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

4.การ
พัฒนาด้าน
การสื่อสาร
ตามตลาด
และประชา 
สัมพันธ์ 

1.การ
พัฒนา
ปัจจัยพื้น 
ฐาน
ทางด้าน
สังคม 

2.การ
พัฒนาชีวิต
สุขภาพ
อนามัยการ
มีงานทา
และมี
รายได้และ
ชีวิตครอบ 
ครัวอบอุ่น 

3.การบริหาร
จัดการพื้นที่
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินการ
จัดระเบียบ
สังคมและ
การพัฒนา
ความร่วมมือ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

1.การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
พัฒนาระบบ
บริหารและ
มาตรฐาน
การศึกษา
การกีฬา 

2.การพัฒนา
ศักยภาพ
ความพร้อม
ของบุคลากร
โดยส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
การศึกษา 

1.การ
บริการ
ประชาชน
ด้วยความ
รวดเร็วและ
โปร่งใส 

2.ส่งเสริม
การทางาน
ร่วมกัน
ระหว่างภาค
ราชการและ
เอกชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลด่านช้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ พาณิชย์ และด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงาม  

ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การ
พัฒนาด้านการเมือง และ
การบริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมาย 
 

1 การคมนาคมขนส่งภายใน
ต าบลสะดวก  ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เพียงพอและทั่วถึง 

2. ส่งเสริมการสร้างการอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวและการจัด 
ตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพทั่งภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและหัตกรรม  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) อยา่งครบวงจร 
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดที่
เป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมาย 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัด และโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 
 

1. ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การตัดสินใจ มีความรู้
เข้าใจในการปกครอง 

เป้าหมาย 
 

1 การบริหารจัดการขยะ
ภายในต าบล 

เป้าหมาย 
 

1. ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 
 2.จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิด
มลพิษและมีความยั่งยืน  

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและให้
ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วธิีชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น พร้อม
ยกระดับมาตรฐานดา้นบริการ
และธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 
 

2. ชุมชนเข้มแข็งและ
ประชาชนห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ใน
การปูองกันและรักษาโรคใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

4. ประชาชนมีสุขภพดีถ้วน
หน้า 

2. การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่
สามารถตรวจสอบได้ 

3. มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ใน
การปฏิบัติงานที่ทันสมยั 
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แนวทางการพัฒนา 
 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ภายในต าบลและเชื่อมโยงระหวา่ง
ต าบล 
1.2 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
 
2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยก
ขยะ   
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 
๓.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้
ภาคการเกษตร ด้านการผลิต 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป
ให้แก่ ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓.2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ 
เพิ่มพูนทักษะ ให้แกป่ระชาชน 
กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ทกุภาคส่วนการผลิต 
เศรษฐกิจพอเพียง2. 
๓.3 ส่งเสริมสถานที่ท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในต าบล
  
 

แนวทางการพัฒนา 
 
4.1 การส่งเสริมการศึกษาและ
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 
4.2 การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
 
5.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินขิงประชาชน 
5.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
5.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การแก้ไขปัญหาสังคม 
5.4 การปูองกันและแกไขปัญหา
โรคติดต่อ 
5.5 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
กีฬาและนันทนาการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 
6.1 ส่งเสริมการมีสาวนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
6.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและ
การบริหารจัดการที่ดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
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              3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

 

“พัฒนาโครงสร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
สิ่งแวดล้อมสะอาดสขุภาพแข็งแรง การศึกษาได้มาตรฐาน” 

1. การพัฒนาต าบลให้
น่าอยู ่ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรของ
ต าบลอยา่งมีระบบและ
ประสิทธิภาพ     
 

 

6 พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีโดย
ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 

5.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้้อยโอกาส ตลอดจน
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

พันธกิจ 2.  ส่งเสริมการบริหาร
จัดการอนุรักษ์รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียว
ภายในต าบล.การ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจชุมชน
การแปรรูปสินค้า
การเกษตรตลอดจนถึง
การตลาดให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ 

 

 4. พัฒนาระบบ
การศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนใน
สังกัดและอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม ปราชญ์
ชาวบ้านและภูม ิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัด และโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1. ส่งเสรมิกลุม่อาชีพและให้ประชาชน
ด าเนนิชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสรมิการสร้างการอาชีพให้แก่
ประชาชน เพือ่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
และการจัด ตลาด เพื่อให้เกิดความย่ังยืนใน
อาชีพทั่งภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมและหัตกรรม  กลุม่
วิสาหกิจชมุชน กลุม่ผู้ผลิตสนิค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดที่เป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสรมิและสนับสนนุการทอ่งเที่ยวเชงิ
อนรุักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม วิธีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีทอ้งถิน่ พรอ้ม
ยกระดับมาตรฐานด้านบรกิารและธรุกจิที่
เกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว 
 

 1 การบริหารจัดการขยะ
ภายในต าบล 
2.จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษ
และมีความยั่งยืน 

1 การคมนาคมขนส่ง
ภายในต าบลสะดวก  
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพียงพอ
และทั่วถึง 

1. ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนเข้มแข็งและ
ประชาชนห่างไกลจากยา
เสพติด 
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ใน
การปูองกันและรักษาโรค
ในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า 

1. ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การตัดสินใจ มีความรู้
เข้าใจในการปกครอง 
2. การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่
สามารถตรวจสอบได้ 
3. มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงานที่ทันสมยั 

วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตร
แลอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   :  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงาน 
และนันทนาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  : 
การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  
การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน  พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งภายใน
ต าบลและเชือ่มโยงระหว่าง
ต าบล 
1.2 พัฒนาระบบประปา 
หมู่บ้าน 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟูา
สาธารณะ 
1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร 
1.5 พัฒนาระบบการสือ่สาร
และโทรคมนาคม 

แนวทางการพัฒนา 
 
2.1 บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล ส่งเสริม
กิจกรรมคัดแยกขยะ   
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนรู้ภาคการเกษตร 
ด้านการผลิต เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การแปรรูป
ให้แก่ ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.2 ส่งเสริมให้ความรู้
พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูน
ทักษะ ใหแ้ก่ประชาชน 
กลุ่มอาชีพตลอดจน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ทกุภาค
ส่วนการผลิต 
3.3 ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตามศักยภาพของพื้นที่ 
ตลอดจนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล  

แนวทางการพัฒนา 
 
4.1 การส่งเสริมการศึกษา
และเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล 
4.2 การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
 
5.1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินขิง
ประชาชน 
5.2 การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.3 การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหา
สังคม 
5.4 การปูองกันและแก
ไขปัญหาโรคติดต่อ 
5.5 การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย กีฬาและ
นันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 
 
6.1 ส่งเสริมการมีสาวน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น 
6.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม ใน
ระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
6.3 ส่งเสริม พัฒนา
บุคลากรและการบริหาร
จัดการที่ดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการ 
พัฒนา 
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บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
เป้าประสงค์  การคมนาคมขนส่งภายในต าบลสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอ 
                  และท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
     1. ร้อยละจ านวนที่ได้รับมาตรฐาน 
     2. ร้อยละของครัวเรือนที่สามารถขอใช้ไฟฟูาแสงสว่างและน้ าประปาหมู่บ้านได้ 
     3. ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน   
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในต าบลและ
เชื่อมโยงระหว่างต าบล 

จ านวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิม
ขั้น 

2. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่มีสามารถขอใช้น้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ จ าวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

จ านวนเกษตรที่มีน้ าใช้เพียงพอในการท าเกษตร
ตลอดทั้งปี 

5. พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวนครัวเรือนี่ได้รับข้อมูลข่าวสารและปรชา
สัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองช่าง , ส านักงานปลัด , หน่วยงานอืน่  
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู้เกษตรอุสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพ่ือ
การบริโภคและการส่งออก  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุพรรณบุรี: 
ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ระดับครัวเรือนและในชุมชน  แก้ไขปัญหาขยะภายในต าบล 
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
               1. การบริหารจัดการขยะภายในต าบล          
      2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่    

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรม
คัดแยกขยะ 

จ านวนขยะในพ้ืนที่ลดลง 

2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 

  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองสาธารณสุข,ส านักงานปลัด 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังสุพรรณบุรี  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พาณิชย์ และด้านการท่องเที่ยว 
พันธกิจ        1. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบล 
                 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในต าบล เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
                 2. ส่งเสริมการสร้างการอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัด 
                     ตลาด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั่งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตกรรม 
                     กลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) อย่างครบวงจร 
                     ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดที่เป็นรูปธรรม 
                 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิธีชีวิต วัฒนธรรม 
                     และประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวกับการ  
                     ท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                  1. ร้อยละของประชาชนที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ท าการเกษตร 
                  2. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้จาการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้าน
การผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่ ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ 
ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 

จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

3. ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด , กองสาธารณาสุข 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามรถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
                   เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
                    การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
 

พันธกิจ  พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียน 
           ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญ์ชาวบ้าน 
           และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษา 

                2. อนุรักษฟ้ื์นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ปราชญ์ 
                    ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
        1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                  2. ร้อยละของประชาชนที่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
                     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ร้อยละประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมี

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนและเยาวชนที่ให้ความส าคัญ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ส านักงานปลัด 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี : 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษาการกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ 
                          ประชาชน 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาสังคม สาธารณสุขและการกีฬา     
พันธกิจ        ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
                การแพทย์ฉุกเฉิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      
                ปลอดภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนเยาวชน 
เป้าประสงค์   1. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินและ 
                      สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 2. ชุมชนเข็มแข็งและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
                 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและรักษาโรคระ บาดในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 4. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                 1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
                 2. ร้อยละของหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
                 3. ร้อยละประชาชนในพื้นท่ีเจ็บปุวยน้อยลง 
                 4. ร้อยละประชากรที่มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และการปูองกันและบรรเทา
สาธรณภัย 

จ านวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
3. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
4. การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคลดลง 
5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกีฬา และนันทนาการ จ านวนอุปกรณืกีฬาและสนามกีฬาประจ า

หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  ส านักงานปลัด, กองสาธารณาสุข  
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์ที ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ด ี 
พันธกิจ        การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
                 แผนพัฒนา การตรวจสอบ  ติดตาม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
                 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ ภายในองค์กรให้ม ี
                 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน 
                 การคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ให้สอดรับ 
                 กับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
               1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความรู้เข้าใจในการปกครองแบบประชาธิปไตย 
               2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอได้ 
               3. มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย      
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               1. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบ 
                    ประชาธิปไตยและการบริหารงานท้องถิ่น 
                2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                3. ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น 

จ านวนครั้งในการจัดประชุม/อบรม 
 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบ
ประชาธิปไตย และกิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 

 รอ้ยละของการส่งเสริมและสนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี จ านวนครั้งที่บุคลากรเข้รับการฝึกอบรม 

4. การพัฒนาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

-จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด ,กองช่าง,กองคลัง,ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 
 

แบบ ยท.03 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

    5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
             เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
              จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
    แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
การติดตาม (Evaluation) 
          การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี 
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น GantChart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใดตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน
ดังได้กล่าวมาแล้ว 
การประเมินผล (Evaluation) 
          การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง 
      1.เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
          เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ   
คือ 
       (1) ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่า
บรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร 
สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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          (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน 
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
          (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน   (Man – 
day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
          (4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เปูาหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายรวม 
       2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
           การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป ในการด าเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
          (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
          (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
          (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
          (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
        3.เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 
           (1) ระดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเปูาหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เปูาหมายส่งผลต่อประชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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            (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร 
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
             (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
            (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
       4.เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
            เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
           (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิ ตของประชากร
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
            (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
            (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
        5.เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
            เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
            (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
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            (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ น ามา ใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
            (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเปูาหมาย 
        6.เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
          เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า
จะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
           (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพันสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่ 
รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
           (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
           (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเปูาหมายการขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
        7.เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
             เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
              (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน ้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืนการจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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              (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 
               (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผ้ได้รับกระทบจาก
การตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
         8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
             เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 
            (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
            (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตร
ที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
             (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ
เอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม           

             เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการสามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
โครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพล
วัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators)ของแต่ละโครงการต่อไป 
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        5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
        1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                          จ านวนสามคน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก                จ านวนสองคน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก              จ านวนสองคน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                             จ านวนสองคน 
      5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                               จ านวนสองคน 
           โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
         กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
         ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
          1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
          4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
        ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
          1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
          2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
          3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
           4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
การด าเนินการซึ่งได้จากการตดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล
การรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
          5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

แบบที่ 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

 ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1) มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2) มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3) มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4) มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5) มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่นิ   
7) มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของทอ้งถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10) มีการก าหนดวสิัยทัศนล์ะภารกจิ หลักการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11) มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้อง 
ถิ่นสอดค้ลองกับยุทธศาศาสตร์จังหวัด 

  

12) มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13) มีการก าหนดเปาูหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17) มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร  ์   
18) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548    องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ประกอบด้วย 
      1) สมาชิกสภาท้องถิน่ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 จ านวนสามคน 
                2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวนสองคน 
                3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
                4) หัวหน้าสว ่นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                  จ านวนสองคน 
                5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                     จ านวนสองคน 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชุมก าหนดการวางแผนในการติดตามและประเมินผล   
 3.  ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบและเป็นขั้นตอน  เพ่ือความสะดวกในการ
ติดตามและการรายงาน 
 4.  เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 5.  ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6.  สรุปผลการติดตามและประเมินและจัดท ารายงานน าเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) ว่ามีการ
ด าเนินการไปตามขั้นตอนในการจัดท ารวมถึงกระบวนการในการน าไปปฏิบัติ  เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางที่ก าหนด  ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่  รวมทั้งยังเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการแต่ละ
โครงการอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้งหลังจากท่ีด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  และประเมินโครงการในภาพรวม 
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผล  และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อย  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคม 


