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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกำหนดใหมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลดานชางไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒ รวมท้ังไดดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี ๒ ฉบับท่ี 3 
ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 และฉบับท่ี 6  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินจะตองดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการ
จัดการและการบริหาร  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
โครงการ เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสมเพ่ือความกระจางของแผนงาน พัฒนา
แผนงาน  ตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา
ของทองถ่ิน เพ่ือตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบไปดวย     

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขอ ๑๒ โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan) มาเปนขอมูลในการติดตามดวย 

 

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจาย 

   คณะกรรมการ... 
 
 



-๒- 
 

คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดมีความเจริญกาวหนา ม่ังคง ยั่งยืน ประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    
ท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ือประชาชน  
ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอำนาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด     
ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท้ังนี้แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปน
การกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด รวมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ิน
ไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสูการบูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  Thailand ๔.๐ และในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทำงานเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน และ  
๕)  ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน  

 

-2-/ดังนั้น.... 

บทนำบทนำบทนำ   
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ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนาจากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดก็ไมสามารถ
ท่ีจะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้นจึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินอันเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงานไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลดานชางไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
รวมท้ังไดเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับท่ี ๑ ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 
และฉบับท่ี 6 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตอง
ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปดวย  

    

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  
๖ ขอ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขอ ๑๒  โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan) มาเปนขอมูลในการติดตามดวย 

 

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 

 

 
    

 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน  

 
-3-/การติดตาม....  

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดำเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยูและประสิทธภิาพของวิธกีาร
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน 
เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาม หากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ  เปนการ
ใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอ
ทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการ
คอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูงและ
กอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากร
ท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูง
หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว 
โดยมีหนาท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซ่ึง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสเปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการตอหรือยุติ
โครงการตาง ๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจ ติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุ
ทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตาม
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วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วา
เปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไวในรูปของการวางแผน
แบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดำเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ระยะเวลา
ในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปน
การวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหาร
ทองถ่ินนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไมกระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับให
ม่ันรอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทาย
เม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง     

 

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
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๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
ใหกรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ  ๒๘  มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑  วรรค ๒   ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตามระเบียบ
ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ตามคำสั่งท่ี  768/๒๕๖2 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4  มีผลนับตั้งแต  
วันท่ี  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป   

 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)  

  

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
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๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ 
(๓) ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    
 

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) ท่ีแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓  

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้
 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล อ ง (relevance) ความพ อ เพี ยง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี   มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผูสู งอายุ   ผู พิการ ผูป วยเอดส   

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 
 
 

-8-/๓)  ดานการจัด... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปน
ชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 
๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

-9-/(๑)  การวิเคราะห... 
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(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔  รวมท้ังท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแกไข   
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
 
 

-10-/(๓)  หวงระยะเวลา... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธ ี อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  

ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis) 

  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำ
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 

   
     สิ่งท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
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๗.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๑๑ ~ 
 

                      

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลสำเร็จของโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย
ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชางในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชางในแตละยุทธศาสตร 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ)     
 
 
 

๑)  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบตัิ เปนตน 

-12-/ 4) ทำให.. 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม    
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง   

๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 

 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง 

๑ นายบุญธรรม  ใจดี    ประธานคณะกรรมการ  (สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 14) 
๒ นายสหชาติ ทรัพยประเทือง กรรมการ (สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4) 

        
๓ นายทวม  ภูฆัง         กรรมการ (สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16) 

        
๔ นายดำรง  นันทา          กรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถ่ิน)       
๕ นายธีรัตน  บุญม ี กรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถ่ิน)  
๖ นายประชา  ภิญโญ กรรมการ (ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) 
๗ นายมนัส  ระโหฐาน กรรมการ (ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) 
๘ นางภักคสินี  นาคขำพันธ กรรมการ (ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือก) 
๙ ผอ.มานพ  พุมสาขา  กรรมการ ((ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) 

๑๐ นางสาวพัทธยา  โตดวง กรรมการ (นักพัฒนาชุกชน รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักปลัด) 
๑๑ นายอนันต  ตันติจรูญโรจน กรรมการ (ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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สวนท่ี  ๒ 
 

 

 

 

 

        1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล  
              องคการบริหารสวนตำบลดานชางเปนองคการบริหารสวนตำบล 1 ใน 7 จำนวนองคการบริหารสวน
ตำบลของอำเภอดานชาง  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอำเภอดานชาง  หางจากที่ตั ้งที ่วาการอำเภอดานชาง  
ประมาณ  25   กิโลเมตร  และอยูหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณ  96 กิโลเมตร  การเดินทางโดย
รถยนตสวนตัว หรือรถยนตโดยสารสายดานชาง   –   กาญจนบุรี   ใชเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 

              ทิศเหนือ           ติดตอกับพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลนิคมกระเสียว และตำบลหนองมะคาโมง 
              ทิศใต              ติดตอกับอำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอเลาขวัญ จังหวัด 

                                   กาญจนบุรี 
              ทิศตะวันออก     ติดกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง เขตอำเภอ      
                                   หนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี และเขต อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี    
              ทิศตะวันตก       ติดกับพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลองคพระ อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

แผนที่องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
อำเภอดานชาง  จังหวัดสพุรรณบุรี 

 

 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนท่ีราบลุมประมาณ  20%   และมีเนื้อท่ีเปนท่ีราบสูงเชิงเขาประมาณ  

80%  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมมี   3   ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป  35.71    องศาเซลเซียส   
 1.4 ลักษณะของดิน  
  สภาพดินโดยท่ัวไปจะเปนดินปนทรายไมสามารถเก็บน้ำได     
 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
  จำนวน  20 หมูบาน 
   2.2 การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจำนวน 20 หมูบาน จะมีการเลือกตั้ง 
  -ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตำบล)  จำนวน  1  คน   
  -สมาชิกสภาทองถ่ิน หมูบานละ 2 คน จำนวน 20 หมูบาน  รวมเปนจำนวน  40 คน  
  การเลือกตั้ง  แบงออกเปน  1  เขต   23 หนวย  
           3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

  จากขอมูลมีจำนวนประชากรรวมท้ังสิ้น   13,743  คน แยกเปนชาย 6,759 คน หญิง 6,984 คน      
ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย  90  คน  / ตารางกิโลเมตร 

หมูท่ี หมูบาน ชาย หญิง รวม 

2 บานหนองเปาะ 277 283 560 

3 บานนาตาปน 900 972 1,872 

4 บานพุน้ำรอน 570 594 1,164 

5 บานดอนประดู 406 408 814 

6 บานหนองผือ 261 260 521 

7 บานโปงคอม 451 439 890 

8 บานวังน้ำเขียว 364 352 716 

9 บานปรักประดู 268 275 543 

10 บานดงปอ 589 621 1,210 

11 บานชลประทานเทพนิมิต 454 528 982 

12 บานหนองอีนาค 349 351 700 

13 บานโปงคาง 228 216 444 

14 บานเขาชองคับ 154 163 317 

15 บานหินลาด 71 73 144 

16 บานหนองแก 255 220 475 

17 บานทุงดินดำ 220 225 445 

18 บานใหมหนองมะสังข 265 402 767 

19 บานทรัพยศิลา 96 96 192 

20 บานโปงขอยสมอทอง 254 267 521 

21 บานหวยถ้ำ 227 239 466 

   



~ 15 ~ 

 

          3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
   - ชวงอายุ  นอยกวา 1 ป  จำนวน  147   คน 
   - ชวงอายุ  1-59  ป  จำนวน  11,496 คน 
   - ชวงอายุ 60-100 ป  จำนวน  2,042  คน 
       4. สภาพทางสังคม   
          4.1 การศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  7 แหง  ประกอบดวย 
 1.โรงเรียนวัดดอนประดู   
        2.โรงเรียนสวนปาองคพระ  
        3. โรงเรียนวัดหนองเปาะ 
        4. โรงเรยีนบานโปงคอม 
        5. โรงเรยีนบานหนองผือ 
        6. โรงเรียนบานวังน้ำเขียว 
        7. โรงเรียนบานนาตาปน    

            โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส จำนวน  1 แหง ประกอบดวย 
         1.โรงเรียนบานพุน้ำรอน 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  5  แหง ประกอบดวย 
                  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ำรอน   
                  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู  
                  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต 
        4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู 
        5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ    
 

 4.2 สาธารณสุข 
   -  สถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน  3 แหง 
   -  รานขายยาแผนปจจุบัน   จำนวน  2        แหง 
   -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ                      รอยละ 100 

   

 4.3 อาชญากรรม 
         (ขอมูล : รอการประสานจาก สภ.ดานชาง) 
 4.4 ยาเสพติด  
   - ในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง  มีผูติดยาเสพติด    จำนวน  6 ราย (ไดรับการบำบัดแลว) 
 4.5 การสังคมสงเคราะห  
   - มีผูยากไร  ดอยโอกาส  จำนวน  200  คน 
 

        5. ระบบบริการพ้ืนฐาน   
          5.1 การคมนาคมขนสง  

 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต ท้ังภายในตำบลและระหวางตำบล  มีความสะดวกรวดเร็ว  
เนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอยางตอเนื่อง  โดยมีเสนทางท่ีสำคัญภายในตำบล  ดังนี้    
                   -  ถนนดินลงลูกรังและถนนลาดยางมะตอย ถนน คสล.เชื่อมตำบลหมูบาน   จำนวน  22  สาย 
                   -  ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 ผานตำบลดานชาง - บอพลอย - จังหวัดกาญจนบุรี  
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางภายในตำบลคือรถสองแถวสายวังยาว–มวงเฒาและรถประจำทาง สายดาน
ชาง – กาญจนบุรีวิ่งใหบริการ  
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           5.2 การไฟฟา  
 -  ไฟฟาเขาถึงครบท้ัง     20    หมูบาน 
 -  จำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาคิดเปนรอยละ   99      ของประชากรท้ังหมดในตำบล 
          5.3 การประปา 
 -  ประปาหมูบาน                         จำนวน            34 แหง 
          5.4 โทรศัพท  
    - สวนใหญใชโทรศัพทมือถือสวนตัว  รอยละ 95 
          5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 ที่ทำการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอำเภอดานชาง ตั้งอยู ตำบลดานชาง อำเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  หางจากที่ทำการ อบต.ดานชาง ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร จำนวน  1  แหง (สาขาอำเภอดานชาง) 
 

       6. ระบบเศรษฐกิจ  
         6.1  การเกษตร 
     ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแกการทำไรออย มัน
สำปะหลัง และขาวโพด โดยการประกอบอาชีพสามารถประมาณไดดังนี้ 
  -ปลูกออย   รอยละ 50  เปอรเซ็นต   
  -ปลูกมันสำปะหลัง   รอยละ  30 เปอรเซ็นต   
  -ปลูกขาวโพด  รอยละ   20 เปอรเซ็นต   
         6.2 การประมง  
                    ตำบลดานชาง มีการประมงในการทำแพปลา ตั้งอยูที่ หมูที่ 17 ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุร ีรอยละ 1.41 

 

         6.3 การปศุสัตว 
           ตำบลดานชาง มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบานของ 

ตำบลดานชาง อำเภอ ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ 0.04 
         6.4 การบริการ  

-  รานเสริมสวย  จำนวน  5 แหง  
 

          6.5 การทองเท่ียว   
  -พิพิธภัณฑชุมชนบานพุน้ำรอน  หมูท่ี 4 
  -เข่ือนหุบเขาวง   หมูท่ี  15  บานหินลาด 
 
          6.6 อุตสาหกรรม  

 ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ีไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  1. กลุมผาทอมือบานพุน้ำรอน หมูท่ี 4 
  2. กลุมบานขนมชุมชนบานพุน้ำรอน หมูท่ี 4 
  3. กลุมหัตถกรรมรากไม หมูท่ี 6 บานหนองผือ 
  4. กลุมทำแสตนเลส หมูท่ี 8 บานวังน้ำเขียว 
  5. กลุมบานเรือนไทย หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ 
  6. กลุมไมเศรษฐกิจโตเร็วดานชาง หมูท่ี 19 บานทรัพยศิลา 
  7. กลุมหัตถกรรมจักรสานแปลไมไผ หมูท่ี 21 บานหวยถ้ำ 
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         6.8 แรงงาน  
  -  ราษฏรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตร   

      7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 

         7.1  การนับถือศาสนา  
  -ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณรอยละ 90  และนับถือศาสนาคริสต   
  ประมาณรอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด 
 

         7.2  ประเพณแีละงานประจำป  
  -ประเพณียกธง  จำนวน  3  หมูบาน  ไดแก   หมูท่ี  4  บานพุน้ำรอน  หมูท่ี  5  บานดอนประดู    
  และหมูท่ี  18  บานใหมหนองมะสังข 
  -ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตำขนมจีนคูงานบุญพุทธศาสนาไทย (วัดพุน้ำรอน)หมูท่ี4   

 

         7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ 
    -  กลุมผาทอมือบานพุน้ำรอน  หมูท่ี 4 
    ภาษาถ่ิน  คือ 

-  ภาษาลาวครั่ง  
-  ภาษาไทยกลาง  มีลักษณะโดดเดนของสำเนียงพูดท่ีเรียกวา “พูดเหนอ” 

 

         7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผาทอมือ   หมูท่ี 4 
       8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
          8.1  น้ำ 

    - ลำน้ำ, ลำหวย          จำนวน                5   แหง/สาย 
     - บึง, หนอง และอ่ืน ๆ   จำนวน                30   แหง 

 

          8.2  ปาไม  
    - ในพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไม (ปาสงวนแหงชาติ) 
 

          8.3  ภูเขา  
    - ในพ้ืนท่ีเปนท่ีราบระหวางภูเขาโดยมีภูเขาและเทือกเขาสลับกันไป 
 

                           8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      - พ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  สวนใหญมีความอุดมสมบูรณ  เปนปาไมตามธรรมชาติ 
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 วิสัยทัศน ของอบต.ดานชาง          
 
 
 
 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  
5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
6.  การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 

เปาประสงค 
1. การคมนาคมขนสงภายในตำบลสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
2. การบริหารจัดการขยะภายในตำบล 
3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน  
4. สงเสริมกลุมอาชีพและใหประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมการสรางการอาชีพใหแกประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวและการจัด ตลาด เพ่ือให

เกิดความยั่งยืนในอาชีพท่ังภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและหัตกรรม  กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคา
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) อยางครบวงจรตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาดท่ีเปนรูปธรรม 

6. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิธีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถ่ิน พรอมยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว 

7. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

8. อนุรักษฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินปราชญชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

9. ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ชุมชนเขมแข็งและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด 
11. เสริมสรางองคความรูในการปองกันและรักษาโรคในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
12. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
13. ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความรูเขาใจในการปกครอง 
14. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
15. มีอุปกรณเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

    "พัฒนาโครงสรางชุมชนเขมแข็ง แหลงเรียนรูวัฒนธรรม ยึดม่ันหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่ิงแวดลอมสะอาดสุขภาพแข็งแรง การศึกษาไดมาตรฐาน" 



~ ๑๙ ~ 

 

ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดยจะตอง

ไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 
2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรเปาหมาย 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตำบลและเชื่อมโยงระหวาง

ตำบล 
1.2 พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ   
2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม  
3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปใหแก ตาม

แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจนผูสูงอายุ ผูพิการ ทุก

ภาคสวนการผลิต 
3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจน

สงเสริมการทองเท่ียวภายในตำบล 
  

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น  
4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูล 
4.2 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5.1 การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขิงประชาชน 
5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
5.4 การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
5.5 การสงเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
 

6.การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี  
6.1 สงเสริมการมีสาวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีสำหรับการปฏิบัติงาน 

 



~ ๒๐ ~ 

 

กลยุทธ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  สะพาน   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตำบลและ

เชื่อมโยงระหวางตำบล 
1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
1.5. พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ   
2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปใหแก 

ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจนผูสูงอายุ ผูพิการ 

ทุกภาคสวนการผลิต 
3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจน

สงเสริมการทองเท่ียวภายในตำบล 
  

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูล 
4.2 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5.1 การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขิงประชาชน 
5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
5.4 การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
5.5 การสงเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
 

6.การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 สงเสริมการมีสาวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีสำหรับการปฏิบัติงาน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง กำหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
จำนวน 6 ยุทธศาสตร และ  21 กลยุทธ ดังนี้ 



~ ๒๑ ~ 

 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. มีการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ ระดับครัวเรือนและในชุมชน  แกไขปญหาขยะภายใน 
ตำบล อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 

๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
1. มีการสงเสริมพัฒนาและสนับสนุน กลุมอาชีพตาง ๆ ภายในตำบล 
2. มีการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียวภายในตำบล เพ่ือรองรับการทองเท่ียวในอนาคต 
 

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น 
1. มีการพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และอนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญชาวบานและภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 

 

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                     ปลอดภัย
จากยาเสพติด สงเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเยาวชน 

 

6.  การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
1. มีการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 

การตรวจสอบ  ติดตาม เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการบริการ ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีการ
สรางความเขมแข็งดานการเงิน การคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได
ใหสอดรับกับอำนาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง มุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ดานการสาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี ดังแผนภาพตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. 

 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการ

 การ พั ฒ น าโค รงส ร า ง
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑ
ท่ีไดมาตรฐาน 

 การ พัฒ นาด าน โครงสร า ง
พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 



~ ๒๒ ~ 

 

แขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองสูมาตรฐาน
พัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสู
ม่ันคงยั่งยืน 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 ก า ร เส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รัพ ยากรธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

 การพัฒนาดานการสาธารณสุข
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการ
แขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียิ่งยืน 

 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ  
เ พ่ื อ ก า รบ ริ โภ ค แ ล ะ ก า ร
สงออก 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รัพ ยากรธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  

 การพัฒนาดานการทองเท่ียว
เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

 การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให ต ร ง กั บ ค ว าม ต อ งก า ร
ประชาชน 
การสงเสริมใหกีฬาอยู ใน
หัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางดานกีฬาสู
ความเปนเลิศ 

 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 การพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การสงเสริมสถาบันของ
ชาติและการนำเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ
เพ่ื อ ป ระ โยช น สู งสุ ด ขอ ง
ประชาชน  

การพัฒนาดานการเมือง และ
การบริหารจัดการท่ีดี 

 
 
 

30 
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3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
2. ผูนำมีความเขมแข็ง  
3. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
หลากหลายในตำบล  
4. มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุม   

1. บุคคลากรปฏิบัติหนาท่ีไมตรงกับสายงานการ
ปฏบิัติงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานใหม ๆ โดย
สงไปฝกอบรม 
2. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

1. การปฏิบัติงานมีขอจำกัดในเรื่องสัญญา
อินเตอรเน็ตในบางครั้ง  
2. การเดินทางในการปฏิบัติงานมีระยะทางท่ีไกลกับ
จังหวัด 

 

2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีระบบ e-laas สำหรับจัดการดานการเงิน  1. มีการตั้งงบประมาณไมเพียงพอในแตละคาใชจาย 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ไดรับสนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ 1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

 

3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีครุภัณฑพาหนะเปนของตนเอง สามารถชวยเหลือ
ประชาชนรวดเร็ว และทันเวลา  

1. สถานท่ีทำงานเปนสองอาคารทำใหการติดตอของ
ประชาชนไมสะดวก 
2. ไมมีท่ีพักสำหรับประชาชนมาติดตอราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถดำเนินการในการชวยเหลือประชาชนได
รวดเร็ว 
2. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได  

1.ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชำรุดและลาสมัย 
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 4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกำหนดแนวทางในการพัฒนา
2.มีการวิเคราะหและปรับปรุงแผนพัฒนาหนวยงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

1.งบประมาณไมเพียงพอท่ีจะใชในการสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาหนวยงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวม
หนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศตางๆ  

1. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายท่ียังไมครอบคลุม
ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง
เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน 
2. ปญหาขอระเบี ยบกฎหมายท่ี ไมชัด เจนของ
สวนกลางในดานการบริหารการศึกษา เชน เด็ก
ปฐมวัยท่ีไรสัญชาติจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม เปนตน 
3.สำนักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท.อยาง
เขมขน บางครั้งปญหาไมไดเกิดท่ี อปท.แตเปนปญหา
ระเบียบกฎหมายท่ีสวนกลางกำหนดมามีปญหา
ในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาได
หรือไม ฯลฯ 
 

 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. การคมนาคมขนสงสะดวก 
2. ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตรเพาะปลูกออย  
มันสำปะหลัง สับปะรด 
3. มีเข่ือนเก็บน้ำในการทำประมงน้ำจืด 
4. มีแหลงเรียนรูการทำเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  
5. มีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ธรรมชาติ ประเพณี
วัฒนธรรม 
6. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
7. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
8. มีผูนำชุมชนท่ีเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ้ืนท่ีเปนดินทรายบางพ้ืนท่ีเปนชั้นหินยากตอการ
เพาะปลูกพืช 
2. เกษตรกรท่ีเพาะปลูกออยมักจะลักลอบจุดไฟเพ่ืองาย
ตอการเก็บผลผลิต กอใหเกิดมลพิษในอากาศ และเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปา  
3. พ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบสลับเชิงเขาเสี่ยงตอการเกิด 
วาตภัย นำ้ปาไหลหลากและดินโคลนถลม 
4. ราษฎรสวนใหญมีฐานะยากจน มีรายไดนอยและไมมี
งานทำ 
5. มีสารเคมีตกคางในดินเนื่องจากสารเคมีในการทำ
เกษตร 
6. เยาวชนบางสวนไมไดรับการศึกษา 
7. ประชากรในพ้ืนท่ีไปทำงานในจังหวัดอ่ืน 
8. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
9. ระบบสาธารณูปโภคไมสามารถเขาถึงในบางพ้ืนท่ี 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง 
2. มีจำนวนนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษและธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน 
3. เปนแหลงศึกษาประวัติศาสตร วัฒนธรรมท่ีสำคัญ 
4. สินคาในชุมชนเปนท่ียอมรับของตลาด 
5. เปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไปโดยผานสังคมออนไลน 
6. เปนแหลงศึกษาของการทำเกษตรปลอดสารพิษตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีท่ีเปนทรัพยสินของ
หนวยงานอ่ืน เชน กรมทางหลวงชนบท องคการ
บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนกับถนน
ไดรับการแกไขท่ีลาชา 
2. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจมากมายให
ทองถ่ินแตไมถายโอนงบประมาณใหทองถ่ินเพ่ือเปน
คาบริหารจัดการ เชน การถายโอนถนนมาใหทองถ่ิน
แตไมถายโอนงบประมาณเพ่ือบำรุงรักษาซอมแซม 

 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1.  
2. ผูนำมีความเขมแข็ง  
3. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
หลากหลายในตำบล  
4. มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุม   

1. บุคคลากรปฏิบัติหนาท่ีไมตรงกับสายงานการ
ปฏิบัติงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานใหม ๆ โดย
สงไปฝกอบรม 
2. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

1. การปฏิบัติงานมีขอจำกัดในเรื่องสัญญา
อินเตอรเน็ตในบางครั้ง  
2. การเดินทางในการปฏิบัติงานมีระยะทางท่ีไกลกับ
จังหวัด 

 

2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีสังคมท่ีเข็มแข็ง  1.  

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ไดรับสนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ 1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 
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3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. มีครุภัณฑพาหนะเปนของตนเอง สามารถชวยเหลือ
ประชาชนรวดเร็ว และทันเวลา  

1. สถานท่ีทำงานเปนสองอาคารทำใหการติดตอของ
ประชาชนไมสะดวก 
2. ไมมีท่ีพักสำหรับประชาชนมาติดตอราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถดำเนินการในการชวยเหลือประชาชนได
รวดเร็ว 
2. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได  

1.ครภุัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชำรุดและลาสมัย 

  
 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานผังเมือง 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. มีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกำหนดแนวทางในการพัฒนา
2.มีการวิเคราะหและปรับปรุงแผนพัฒนาหนวยงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

1.งบประมาณไมเพียงพอท่ีจะใชในการสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาหนวยงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวม
หนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศตางๆ  

1. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายท่ียังไมครอบคลุม
ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง
เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน 
2. ปญหาขอระเบี ยบกฎหมายท่ี ไมชัด เจนของ
สวนกลางในดานการบริหารการศึกษา เชน เด็ก
ปฐมวัยท่ีไรสัญชาติจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม เปนตน 
3.สำนักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท.อยาง
เขมขน บางครั้งปญหาไมไดเกิดท่ี อปท.แตเปนปญหา
ระเบียบกฎหมายท่ีสวนกลางกำหนดมามีปญหา
ในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาได
หรือไม ฯลฯ 
 

 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1.  1. งบประมาณไมเพียงพอ 

2.  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถดำเนินการในการชวยเหลือประชาชนได
รวดเร็ว 
2. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได  

1.ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชำรุดและลาสมัย 
2.อุปกรณทางดานเทคโนโลยีไมเพียงพอ 

 

 



~ ๒๗ ~ 

 

การวางแผน           

 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 

- 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ี กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  

 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนด
โครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)     

      

 

 

 

 
 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

882 776,637,800.00 882 891,185,829.00 882 876,898,620.00 973 874,022,880.00 973 92,785,150.00

การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

84 4,040,000.00 80 11,860,000.00 79 3,680,000.00 79 3,980,000.00 49 390,000.00

การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

39 13,097,400.00 39 13,217,400.00 39 8,170,000.00 39 8,170,000.00 39 130,000.00

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

114 10,876,000.00 114 10,511,260.00 113 11,131,250.00 114 11,041,250.00 114 78,000.00

การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

113 8,979,900.00 113 9,192,000.00 113 10,462,000.00 113 10,882,000.00 113 792,000.00

การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการท่ีดี

28 2,080,000.00 28 2,280,000.00 28 2,080,000.00 28 2,510,000.00 28 250,000.00

รวม 1,260 815,711,100.00 1,256 938,246,489.00 1,254 912,421,870.00 1,346 910,606,130.00 1,316 94,425,150.00

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565
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คำช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  แกไข  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทำการประเมินปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป   
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตำบลดานชาง.................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไมมีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 

1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1.6  มีคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินจัดประชาคมทองถ่ินและรวมจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

๒.๑  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับหมูบาน)    

๒.๒  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตำบล)   

2.๓  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทำแผน   

๒.๔  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี  

  

2.๕  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ินประจำป
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต   

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง  แกไข 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชางตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
คำช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 256๕)  และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
แกไข  ประเมินปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
 

การจัดทำงบประมาณ      
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุ
อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 86 โครงการ งบประมาณ 8,462,040 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

25 6,832,100.00

การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

27 261,103.00

การพัฒนาดานการทองเที่ยวเศรษฐกิจพาณิชย 
การเกษตรและอุตสาหกรรม

1 0

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
และนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น

18 554,935.00

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

10 284,461.13

การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 9 813,902.00

รวม 90 8,746,501.13

ยุทธศาสตร โครงการ

 
 

 

 

 

 

 

 

  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ดานชาง มีดังนี้ 

1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการก้ันหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อาน
หนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปนสัดสวน
ประจําหมูบาน/ตําบลของ อบต.ดานชาง 
(ตามโครงการ "ที่อานหนังสือทองถิ่นรัก
การอาน) ของกรมสงเสริมการปกครอง

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการสงเสริมการอาน
ภายใตแผนแมบทสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสูสังคม
แหงการเรียนรู

ก้ันหอง จํานวน 2 หอง 
หมูทที่ 5 และหมูที่ 14

2 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณบาน นางเบียน นรสิง ถึง บาน
นางยุพา หมั่นมา หมูที่ 11บาน
ชลประทานเทพนิมิต

75,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 144 ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

3 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณบานนายธงชัย สีน้ําเงิน ถึง บาน
นางระเบียบ สอนเถื่อน หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

372,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
171 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 684 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

4 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายคุมหวยพลู หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

198,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 330 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

5 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายพุหวาย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

484,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

6 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 14 จากแยกถนนลาดยาง 3086 
ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝงตะวันออกลานมัน

199,900.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

กวาง 3 เมตร ยาว 123  
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 684 ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

7 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมุที่ 5 บริเวณไรนางชุม แซอ่ึง ถึงไร 
นายทวน แฉลม

479,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

กวาง 5 เมตร ยาว 179  
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 684 ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

8 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 6 สายขางวัดหนองผือ

292,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
133 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 532
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

9 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ตอจากเดิม บริเวณคุมหวยผาก ตอนที่ 1 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

463,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา0.15 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร
 หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 760ตารางเมตร
ไหลทางตามสภาพพื้นที่

วัตถุประสงคลํา
ดับ

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

ผลผลิต
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10 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอจากเดิมถึงเขตติดตอตําบลหนองปรือ
ตอนที1่ หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

484,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

11 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอจากถนนเดิม ถึงบริเวณบานนางบา
หยัน กาฬภักดี หมูที่ 18 บานใหมหนอง
มะสังข

478,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 
ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

12 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ตอจากบานนายบุญธรรม พุมพฤกษ ถึง 
บริเวณบานนายบุญชู พุมพฤกษ หมูที่ 15

 บานหินลาด

198,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 360 ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

13 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนางสุวรรณ มีฤทธิ์ หมูที่ 11

134,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 240 ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

14 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณบานนายลํายอง อินทพันธ ถึง
บานนายวุน กองจําปา หมูที่ 16 บาน
หนองแก

164,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

กวาง 3 เมตร ยาว 102  
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 306ตาราง
เมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

15 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณไรนายอุทัย แกมทอง ถึงบริเวณ
บานนางอํานวย สุขสวัสด์ิ หมูที่ 10 บาน
ดงปอ

352,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
216 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 648 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

16 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนางคํา มะนาวหวาน ตอนที2่ 

หมูที่ 13 บานโปงคาง

249,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
132 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา396 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

17 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแยกถนนลาดยาง สาย 3043 ถึง
บริเวณไร นายจรัลชัย จันทรสุวรรณ ตอน
ที่ 2 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

362,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 625 

ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

18 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอลฟลทืติ
กตอจากเดิม ตอนที่ 1 หมุที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

492,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

19 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสายหลังโรงเรียนบานพุน้ํารอน 
หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

480,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสง
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ 
ไดรับความสะดวก

ขนาดกวางขางละ 1 เมตร 
ยาวขางละ 400 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 800 ตารางเมตร
ไหลทางตามสภาพพื้นที่

20 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

115,300.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อใชพลังงานแสงอาทิตย 
และประหยัดพลังงานไฟฟา

จํานวน 3 ตน

หนวยงานที
รับผิดชอบ ผลผลิตวัตถุประสงค

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
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21 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

265,800.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตย 
และประหยัดพลังงานไฟฟา

จํานวน 7 ตน

22 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมูที่ 21 

บานหวยถ้ํา

189,900.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตย 
และประหยัดพลังงานไฟฟา

จํานวน 5 ตน

23 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมูที่ 6 

บานหนองผือ

115,300.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตย 
และประหยัดพลังงานไฟฟา

จํานวน 3 ตน

24 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมูที่ 8 
บานวังน้ําเขียว

189,900.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตย 
และประหยัดพลังงานไฟฟา

จํานวน 5 ตน

25 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง
เปนคาขยายเขตไฟฟา ในเขต อบต.ดาน
ชาง

0 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

การอุดหนุนสําหรับการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขาอําเภอดาน
ชางเปนคาขยายเขตไฟฟา ใน
เขต อบต.ดานชาง

อุดหนุนอําเภอดานชาง

26 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกและไขซิการอยางย่ังยืน

135,863.00 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพ่ือระดมความรวมมือและ
ประสานจากทุกองคกรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนใน การปรับปรุง
สิ่งแวดลอม เพ่ือการกําจัด
ลูกน้ําและควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย

จัดการอบรมใหความรูแก
ประชาชน นักเรียน พรอมทั้ง
รณรงคควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกทั้งทาง
กายภาพ เคมี และทางชีวภาพ

27 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ

โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชนดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู
จําหนายสินคาในตลาดนัด
ชุมชน

อบรมใหความรู

28 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการธนาคารขยะในชุมชน 0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชน และเปนการชวยลด
ปริมาณขยะ และสงเสริม
ความรูในเร่ืองการคัดแยกขยะ
 ที่ถูกตอง และเหมาะสม

จัดการอบรมใหความรูแก
ประชาชน และจัดระบบ
ธนาคารขยะในชุมชน

29 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อครราชกุมารี

75,240.00 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ เร่ืองโรคพิษสุนัขบา
และการดูแลสัตวเลี้ยงอยาง
ถูกตองและรับผิดชอบ และ
เพ่ือทําใหสุนัขไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
คลอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

จัดการอบรมอาสาสมัคร 
จัดซื้อวัคซีน รณรงค
ประชาสัมพันธ

30 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 2 บานหนองเปาะ

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

ลํา
ดับ

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค ผลผลิต
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31 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 3 บานทุงนาตาปน

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

32 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 4 บานพุน้ํารอน

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

33 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 5 ดอนประดู

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

34 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 6 บานหนองผือ

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

35 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 7 บานโปงคอม

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

36 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 8 วังน้ําเขียว

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

37 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 9 ปรักประดู

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

38 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 10 บานดงปอ

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

39 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

40 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต
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41 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 13 บานโปงคาง

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

42 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 14 บานเขาชองคับ

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

43 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 15 บานหินลาด

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

44 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 16 บานหนองแก

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

45 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 17 บานทุงดินดํา

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

46 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 18 บานใหมหนองมะสังข

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

47 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 19 บานทรัพยศิลา

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู บาน(อสม)

อุดหนุนงบประมาณ

48 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

49 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ที่ 21 บานหวยถ้ํา

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม) /

คณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

50 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโค
โรนา 2019 ในประชาชน

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาชนในเขตตําบลดาน
ชาง

วัตถุประสงค ผลผลิต
ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

 



~ ๓๕ ~ 

 

                             

วัตถุ
ประสงค

51 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการใหความรูแกสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

เพื่อใหเจาของสถาน
ประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพมีความรู
ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคนา 2019 ,เพื่อใหเจาของ
สถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพสามารถ
ใหคําแนะนํากับลูกคาในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพื่อใหเจาของ
สถานประกอบกิจการ และ
ผูใชบริการปลอดภัยจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

52 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 50,000.00 สํานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย

โครงการอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก(อถล.)

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

53 การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

54 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อใหครู ผูปกครองและ
นักเรียนมีความรูและ
ความสามารถปองกัน ควบคุม
โรคติดตอได

ผูปกครอง ครู และนักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํา
รอน

55 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการปลอดภัยไวกอน 1,235.00 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

.เพื่อใหนักเรียน ครู และแม
ครัวมีความรูเก่ียวกับอัคคีภัย

.นักเรียนจํานวน คุณครู

56 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการแปรงฟนตอนเชาฟนสวยสดใส 0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

.เพื่อใหนักเรียนรูจักการดูแล
และทําความสะอาดฟน

นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทานเทพนิมิต

57 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการหนูนอยวัยใสหางไกลยาเสพติด 0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อใหนักเรียนรูจักโทษของ
ยาเสพติด

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทานเทพนิมิต

ผลผลิต
ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

                             

วัตถุ
ประสงค

58 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการปลอดภัยไวกอน 0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อนักเรียน ครู แมครัว มี
ความรูเก่ียวกับอัคคีภัย

นักเรียน 30 คน

59 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก5 ศูนย

185,300.00 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
พัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน

ดําเนินการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนฯลฯ

60 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาฯ)

307,200.00 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กรับประทาน
อาหารที่เพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ

เด็กไดรับอาหารที่เพียงพอ
และสุขภาพแข็งแรง

61 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดหาหนังสือ,สื่อ,วัสดุ,อุปกรณ,
ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่
อานหนังสือประจําหมูบาน/ตําบล ของ 
อบต.ดานชาง (ตามโครงการ

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการสงเสริมการอาน
ภายใตแผนแมบทสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสูสังคม
แหงการเรียนรูของไทย

จัดซื้อหนังสือ,สื่อ,วัสดุ,
อุปกรณ,ครุภัณฑ ที่จําเปน

62 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํา
รอน หมูที่ 4

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

1. คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 2.คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ
 200 บาท/ป 3.คาเรื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป 4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป

63 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเปาะ หมูที่ 2

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

1. คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 2.คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ
 200 บาท/ป 3.คาเรื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป 4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป

64 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวักดอนประดู หมูที่ 18

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

1. คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 2.คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ
 200 บาท/ป 3.คาเรื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป 4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอัตราคนละ 
430 บาท/ป

65 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพ
นิมิต หมูที่ 11

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

1. คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 2.คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ
 200 บาท/ป 3.คาเรื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป 4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอัตราคนละ 
430 บาท/ป

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ ผลผลิต

 



~ ๓๗ ~ 

 

                             

วัตถุ
ประสงค

66 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที9่

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

1. คาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 2.คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ
 200 บาท/ป 3.คาเรื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป 4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอัตราคนละ 
430 บาท/ป

67 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 1,200.00 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

.เพื่อละลายพฤติกรรม
เก่ียวกับอบายมุขของ
บุคลากรและประชาชนทั่วไป

คณะผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป

68 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการฟนฟู สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อฟนฟู สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

69 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียน
พรรษา

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญ
และรักษาไวซึ่งศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น

จัดกิจกรรม

70 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงานประจําป "เทศกาล กิน
ปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอดานชาง"

60,000.00 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเปนการสงเสริม
ทองเที่ยวของอําเภอดานชาง
ใหเปนที่รูจักโดนทั่วไปอยาง
ตอเนื่องออําเภอดานชางและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนงบประมาณ

71 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ..... อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0 สํานัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อใหขาราชการพนักงาน
จาง และประชาชน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอมหากษัตริย

อุดหนุนงบประมาณ

72 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดาน
ชาง

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสงเสริมความรูความ
เขาใจแกสมาชิกศูนย

อบรมใหความรูกับสมาชิกศูนย

73 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการจัดฝกอรมเจาหนาที/่อาสาสมัคร
ปองกันไฟฟา (หลักสูตรการปองกันไฟปา)

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อใหผูขาอบรมไดมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษและตระหนัก
ถึงไฟปาเพื่อใหความรู
เก่ียวกับการปองกันไฟปา

จัดการอบรม

74 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการอบรมใหความรูการปองกันและ
บรรเทาสาธารณณภัยแกประชาชน ในเขต
 อบต.ดานชาง

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อประชาชนมีความรูเกิด
ภัยและการเตียมความพรอ
ในการปองกันสาธารณภัย
ตางๆ

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ ผลผลิต

 
 



~ ๓๘ ~ 

 

                             

วัตถุ
ประสงค

75 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทาง
รางกาย จิตใจและองคความรู
 เพื่อนํามาปรับใชในการเผชิญ
เหตุสาธารณภัยและพัฒนา
องคกรใหมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น

ดําเนินการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานศูนย อปพร.

76 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ อําเภอดานชาง

0 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย จัดการแขงขันกีฬาฯ จํานวน
 1 ครั้ง

77 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย เพื่อ
สุขภาพ

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสงเสริมการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชนในตําบล
ดานชาง

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

78 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อชวยเหลือทุนการศึกษา
แกนักศึกษาและนักเรียนที่
ยากจนหรือดอยโอกาสใน
พื้นที่ตําบลดานชาง

นักศึกษาและนักเรียนที่
ยากจนหรือดอยโอกาส

79 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวัน
สําคัญของชาติไทย

23,700.00 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญของชาติไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติไทย

80 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
งบประมาณ ........

50,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กองประปา

เพื่อดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกหมูบานและชุมชน ใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

อุดหนุนงบประมาณ

81 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

210,761.13 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อฝกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ

82 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนฯ

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนหรือประชาคมหมูบาน

ประชุมประชาคม จํานวน 
20 ครั้ง

83 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และ
ประชาชน

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อใหประชาชนไดแสดงออก
ในความคิดเห็น

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

84 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

295,432.00 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูสําหรับผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

หนวยงานที
รับผิดชอบ ผลผลิต

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

 



~ ๓๙ ~ 

 

                             

วัตถุ
ประสงค

85 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฎิบัติงาน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

252,750.00 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจา

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

86 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ดานชาง

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราช
ตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน
ในทองถิ่น

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

87 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการใหความรูเก่ียวกับภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ตามพะราชบัญญัติภาษีที่ดิน
 และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ

0 สํานัก/กองคลัง เพื่อใหประชาชนมีความรู
เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ตามพระราช
บัญัภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

88 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562

15,720.00 สํานัก/กองคลัง เพื่อใหประชาชนชําระภาษีใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง ไดรูถึง
ความสําคัญของภาษี

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง

89 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

0 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อใหประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรม

90 การพัฒนาดานการเมือง
 และการบริหารจัดการ
ที่ดี

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560

250,000.00 สํานักปลัด อบจ.,
 สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต.

เพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

ลํา
ดับ

ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

ผลผลิต
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การใชจายงบประมาณ          
     องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 8,745,266 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 8,596,502  ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
          

การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

23 6,737,389.43 23 6,737,389.43

การพัฒนาดานการสาธารณสุขและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

3 226,365.00 3 226,365.00

การพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ
 ภูมิปญญาทองถิ่น

4 553,700.00 4 553,700.00

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

3 284,461.13 3 284,461.13

การพัฒนาดานการเมือง และการ
บริหารจัดการที่ดี

4 794,586.16 4 794,586.16

รวม 37 8,596,501.72 37 8,596,501.72

ยุทธศาสตร โครงการ โครงการ การเบิกจายงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ดานชาง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ลําดับ ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบาน นางเบียน นรสิง ถึง 
บานนางยุพา หมั่นมา หมูที่ 11บาน
ชลประทานเทพนิมิต

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0

2 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบานนายธงชัย สีนํ้าเงิน ถึง
 บานนางระเบียบ สอนเถ่ือน หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

372,000.00 372,000.00 372,000.00 0

3 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุมหวยพลู หมูที่ 8 บานวัง
นํ้าเขียว

198,000.00 197,900.00 197,900.00 100

4 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพุหวาย หมูที่ 21 บานหวย
ถํ้า

484,000.00 483,000.00 483,000.00 1,000.00

5 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 จากแยกถนนลาดยาง
 3086 ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝง
ตะวันออกลานมัน

199,900.00 199,900.00 199,900.00 0

6 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บริเวณไรนางชุม แซอึ้ง 
ถึงไร นายทวน แฉลม

479,000.00 479,000.00 479,000.00 0

7 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 สายขางวัดหนองผือ

292,000.00 203,789.43 203,789.43 88,210.57

8 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากเดิม บริเวณคุมหวยผาก 
ตอนที่ 1หมูที่ 8 บานวังนํ้าเขียว

463,000.00 463,000.00 463,000.00 0

9 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากเดิมถึงเขตติดตอตําบล
หนองปรือตอนที1่ หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

484,000.00 483,000.00 483,000.00 1,000.00

10 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากถนนเดิม ถึงบริเวณบาน
นางบาหยัน กาฬภักดี หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

478,000.00 478,000.00 478,000.00 0
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ลําดับ ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

11 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากบานนายบุญธรรม พุม
พฤกษ ถึงบริเวณบานนายบุญชู พุม
พฤกษ หมูที่ 15 บานหินลาด

198,000.00 197,800.00 197,800.00 200

12 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานนางสุวรรณ มีฤทธิ์ 
หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต

134,000.00 134,000.00 134,000.00 0

13 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานนายลํายอง อินทพันธ
 ถึงบานนายวุน กองจําปา หมูที่ 16 

บานหนองแก

164,000.00 164,000.00 164,000.00 0

14 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณไรนายอุทัย แกมทอง ถึง
บริเวณบานนางอํานวย สุขสวัสดิ์ หมูที่
 10 บานดงปอ

352,000.00 352,000.00 352,000.00 0

15 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนางคํา มะนาวหวาน 
ตอนที2่ หมูที่ 13 บานโปงคาง

249,000.00 248,000.00 248,000.00 1,000.00

16 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 17 สายแยกถนนลาดยาง 
สาย 3043 ถึง บริเวณไรนายจรัลชัย 
จันทรสุวรรณ ตอนที่ 2 หมูที่ 17 บาน
ทุงดินดํา

362,000.00 362,000.00 362,000.00 0

17 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอล
ฟลทติกตอจากเดิม ตอนที่ 1 หมุที่ 20
 บานโปงขอยสมอทอง

492,000.00 492,000.00 492,000.00 0

18 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณสายหลังโรงเรียนบานพุนํ้า
รอน หมูที่ 4 บานพุนํ้ารอน

480,000.00 479,600.00 479,600.00 400

19 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

115,300.00 113,900.00 113,900.00 1,400.00

20 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

265,800.00 265,800.00 265,800.00 0
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ลําดับ ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

21 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 21 บานหวถํ้า

189,900.00 189,900.00 189,900.00 0

22 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 6 บานหนองผือ

115,300.00 113,900.00 113,900.00 1,400.00

23 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 8 บานวังนํ้าเขียว

189,900.00 189,900.00 189,900.00 0

24 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางยั่งยืน

135,863.00 126,675.00 126,675.00 9,188.00

25 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศา
สตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
 พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
 อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

75,240.00 75,240.00 75,240.00 0

26 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก
(อถล.)

50,000.00 24,450.00 24,450.00 25,550.00

27 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
และนันทนาการ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียน 
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

185,300.00 185,300.00 185,300.00 0

28 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
และนันทนาการ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

307,200.00 307,200.00 307,200.00 0

29 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
และนันทนาการ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน

- คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงด
เหลาเขาพรรษา

1,200.00 1,200.00 1,200.00 0

30 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
และนันทนาการ ภูมิปญญา

โครงการจัดงานประจําป เทศกาล กิน
ปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอดาน
ชาง

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0
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ลําดับ ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

31 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวัน
สําคัญของชาติไทย

23,700.00 23,700.00 23,700.00 0

32 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจําป 2564

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

33 การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

210,761.13 210,761.13 210,761.13 0

34 การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ดี

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

295,432.00 295,432.00 295,432.00 0

35 การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ดี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

252,750.00 252,750.00 252,750.00 0

36 การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ดี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562

15,720.00 15,720.00 15,720.00 0

37 การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ดี

โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560

250,000.00 230,684.16 230,684.16 19,315.84

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๕ ~ 

 

                             

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

972 873,962,880.00 25 6,832,100.00 23 6,737,389.43 23 6,737,389.43

2.การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

79 3,980,000.00 27 261,103.00 3 226,365.00 3 226,365.00

3.การพัฒนาดานการทองเที่ยวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

39 8,170,000.00 1 0

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน

114 11,041,250.00 18 554,935.00 4 553,700.00 4 553,700.00

5.การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

114 10,942,000.00 10 284,461.13 3 284,461.13 3 284,461.13

6.การพัฒนาดานการเมือง และการ
บริหารจัดการที่ดี

28 2,510,000.00 9 813,902.00 4 794,586.16 4 794,586.16

รวม 1,346 910,606,130.00 90 8,746,501.13 37 8,596,501.72 37 8,596,501.72

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร แผนการดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย
ทั้งหมด

งบประมาณ
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
อำเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 



~ ๔๗ ~ 
 

 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเตม็ 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2๐ ๑5 75 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 100 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖0 55 91.67 
      ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ 5 4 80 
      3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 5 4 80 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4 80 
      3.8  แผนงาน 5 4 80 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4 80 

รวม ๑๐๐ 90 90 
 

  จากผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง พบวาการวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนสูงสุด คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม และในภาพรวมองคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง มีผลคะแนนรอยละ 90 ของคะแนนเต็มท้ังหมด  
  สามารถสรุปไดวา องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีการวิเคราะหสภาพองคการ หรือ
หนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหา จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสำคัญในการดำเนินงานสู
สภาพที่ตองการในอนาคต การดำเนินงานขององคการหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการ
สำรวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT 
จึงเรียกไดวาเปน การวิเคราะห สภาพการณ (Situation Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือให
รูตนเอง (รูเรา) รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ัง
ภายนอกและ ภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอก
องคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธและการดำเนินตาม
กลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุในทาง
กลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร  
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  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในแตละ
ประเด็นเปนดังนี้แนวทางเบื ้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเด็นเปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 20 15 75  

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน 
ท ี ่ ต ั ้ งของหม ู บ  าน/ช ุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ 
ล ักษณะของไม  /ป าไม   ฯลฯ ด าน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช  น  ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข อม ูลเก ี ่ยวก ับระบบบร ิการ
พื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1 50  

1.5 ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร การประมง การปศุ
ส ัตว   การบร ิการ การท อง เท ี ่ ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

2 1 50  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
ว ัฒนธรรม เช น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 1 50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ขอมูลเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

2 
 

1 50  

1.9 การประช ุมประชาคมทองถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประช ุมประชาคมท องถ ิ ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด  ร วมทำ ร วม
ต ัดส ินใจ ร  วมตรวจสอบ ร  วมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู   เพ ื ่อแกป ญหา
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล
สระกระโจม 

3 3 100  

2 การวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ 

20  20 100  

 (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จ ังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น นโยบายของผู บร ิหาร
ทองถิ ่น รวมถึงความเชื ่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

5 5 100  

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช  สภาพการณท่ี
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

3 
 
 
  

3 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน  
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 3 100  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาช ีพและกล ุ  มต  า งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปน
ตน 

3 3 100  

(5) การวิเคราะหสิ ่งแวดลอม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือส ิ ่งที ่ เก ิดขึ ้น การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

3 3 100  

(6) ผลการว ิเคราะหศ ักยภาพเพ่ือ
ประเม ินสถานภาพการพ ัฒนาใน
ป จจ ุบ ันและโอกาสการพ ัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท ี ่ อ า จ ส  ง ผ ล ต  อ ก า ร
ดำ เน ิ น งาน ได  แก  S-Strength (จุ ด
แ ข ็ ง )W-Weakness (จ ุ ด อ  อ น ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 3 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร  60 55 91.67  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด สอดคลอง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ินและยุทธศาสตร
จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช.
และนโยบายรัฐบาล  หลกัประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

10 
 

10 100  

3.4 วิส ัยทัศน ซึ ่งม ีล ักษณะแสดง
สถานภาพท ี ่ องค กรปกครองส วน
ทองถิ ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางช ัดเจน สอดคลองกับ
โ อ ก า ส แ ล ะ ศ ั ก ย ภ า พ ท ี ่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 
 
 
 
 
 
 
  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห ็นชองทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ ่งที ่ต องทำตาม
อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 
 
 

4 80  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็น
กลยุทธ มีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร(Positioning)ความมุงม่ัน
อันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4 80  

3 . 8  แ ผ น ง า น  แ ผ น ง า น ห รื อ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที ่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืน
ทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
ช ัดเจน นำไปสู การจ ัดทำโครงการ
พัฒนาทองถิ ่นในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยระบุแผนงานและความเชื ่อมโยง
ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
  

5 
 
 
 

4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
  3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร

ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองครวมท่ี
นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5 4 80  

 รวมคะแนน 100 90 90  
 
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในแตละประเด็น 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบวาประเด็น ขอมูลเก่ียวกับ
ดานกายภาพ ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และการประชุม
ประชาคมทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดคะแนนเต็มสำหรับภาพรวม ไดคะแนน 15 
คะแนน และคิดเปนรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 

  2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบวา องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ไดคะแนนเต็มทุกองคประกอบ คือไดคะแนน 20 คะแนน  คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนน
เต็ม เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จำเปนตองมีการวิเคราะหขอมูลทั้งปจจัยภายนอก และปจจัย
ภายใน เพ่ือรวบรวมขอมูลนำมาเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

  3.ยุทธศาสตร มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน พบวา ประเด็นยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด และวิสัยทัศนได
คะแนนเต็ม  สำหรับภาพรวม องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดคะแนน 55 คะแนน คิดเปนรอยละ 
91.67 
   
  ในภาพรวมของการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน คะแนนท่ีได 90 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงเกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 
คะแนน) ซ่ึงคะแนนขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผานเกณฑดังกลาว 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
อำเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
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๒.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเตม็ 
คะแนน 
ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑๐ 7 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ 57 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 5 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ ๕ 
   5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๕ 3 

   ๕.10 มีการประมาณการราคาถ ูกต องตามหล ักว ิธ ีการ
งบประมาณ 

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช ี ้ว ัด (KPI) ว ัดไดถ ูกตองตามหลักของการจ ัดทำ
โครงการ  

5 4 

   ๕.๑2 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
รวม ๑๐๐ ๙1 

 
จากผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง คะแนนเต็ม 100 

คะแนน พบวา คะแนนในภาพรวม ได 91 คะแนน คิดเปนรอยละ 91 ประเด็นท่ีไดคะแนนเต็มไดแก การสรุป
สถานการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา สวนประเด็นการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ไดนอยท่ีสุด คือได 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจำนวนมาก แตงบประมาณในการดำเนินการมีอยูอยางจำกัด 
จึงไมสามารถนำโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติทั ้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพไดอยาง
ครบถวน 
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3.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
      องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอไป 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดกำหนดโครงการท่ี
จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขต
พื้นที่โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการตาง ๆ ประสบผลสำเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการรวม 4 งานบริการ คือ 

 1. งานดานรายไดหรือภาษี 

 2. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. งานดานสาธารณสุข 

 4. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  

 โดยแตละงานกำหนดกรอบการประเมิน 4 ดาน ไดแก 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

 2. เจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

 3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

 4. ดานคุณภาพชองทางการใหบริการ 
 

 ขอพิจารณาในการคัดเลือกกลุมตัวอยางการประเมินในครั้งนี้ผูประเมินกำหนดแนวทางการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเปนกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางจากประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ/
หนวยงานของรฐั และหนวยงานเอกชน ท่ีมาขอรับบริการจากงานบริการท้ัง 4 งาน ผลการประเมินพบวา 
 

 1. งานดานรายไดหรือภาษี 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 94.40  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

 2. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 96.40  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

 3. งานดานสาธารณสุข 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 96.40  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

 4. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 96.20  อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ใหภาพรวมของ 4 งานบริการ พบวา ประชาชน
มีความพึงพอใจอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด รอยละ 95.80 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 



~ ๕๘ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
   เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เปนไปดวยความถูกตอง และบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 561 
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง  ซักซอมแนวทางสนทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตำบลดานชางจึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซ่ึงในครั้งนี้มีขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปในครั้งหนา ดังนี้ 
   ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใช
เปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

   2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
   3. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรใหความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
   4. ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการในชวงตนปงบประมาณ และมีงบประมาณเพียง
พอท่ีจะดำเนินการ เพราะใกลสิ้นปงบประมาณอาจทำใหองคการบริหารสวนตำบลไมสามารถดำเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทำใหประชาชนไมพึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไมสามารถ
ดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   
   5. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน  การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง  สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และมุงสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 


