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ส่วนที่  1ส่วนที่  1  

บทนําบทนํา  
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ท่ีว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะต้องนํามา
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 
 นอกจากนี้  แผนสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ไปจัดทํางบประมาณ   เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ  
ครบถ้วน  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 
4. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันท้ังในระดับ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  มี  7  ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
  คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีต่อคณะผู้บริหาร  โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและกําหนดปฏิทินงานไว้
อย่างชัดเจน  และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  หน่วยงานภายใน  ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง  และประชาคมหมู่บ้าน 

ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จะสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
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ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีคร้ังแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีสมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

สําหรับปีต่อไป  ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้ 

เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ดําเนินการมอบหมายให้สํานัก/กอง ส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการจัดทําแผนสามปีของแต่ละส่วนและส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบบูรณาการ
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 
ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี      
เพ่ือนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยจะต้อง
เก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคโดยใช้เทคนิค  SWOT   

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
5.  

ข้ันตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี    
โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

ข้ันตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  พิจารณา

คัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้าน
เป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเน้น
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไป
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
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ข้ันตอนที่  6  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําร่าง

แผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง  ประกอบด้วย  5  ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี  1  บทนํา 
ส่วนท่ี  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี  3  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนท่ี  4  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดประชุมเวที

ประชาคมซ่ึงประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาคมหมู่บ้าน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นําร่าง
แผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการ

พิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณา
อย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

สรุปสรุปผลการพัฒนผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมา  

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มี
เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา        
1  แห่ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้
อย่างเพียงพอ   

- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 

- มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสะดวกทุกสาย 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร้านค้าชุมชน ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีใช้สําหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ําสาธารณะท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

(2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
- เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
- ขาดระบบการวางผังท่ีได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี 
- มีปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งชุมชน 

(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
แผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่จังหวัดต่างๆ จํานวน 1 สาย  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณ
การปีละประมาณร้อยละ 25 

- องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

(4)  ข้อจํากัด  ( T : Threat) 
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 
- พ้ืนท่ีอยู่ในเขตประสบภัยแล้งติดต่อกันหลายปีทําให้ขาดน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
-  

  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ตําบลด่านขุนทด 
 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
ลักษณะของปัญหา 

 - เนื่องจากถนนทางไปไร่ไปนา
ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก  
พอถึงช่วงฤดูฝนน้ําได้กัดเซาะถนนทํา
ให้ ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 

 

 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด   
ท่ีประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก 
 

 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน อบต. อย่างต่อเนื่องรวมท้ัง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง
เพ่ิมขึ้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่
เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 
  - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านยัง

ไม่ท่ัวถึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  

1.3 ปัญหาน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค 

 ลักษณะของปัญหา 
 - ไม่มีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ระบบประปาท่ีมีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชาชน 

1.4 ปัญหาระบบระบายน้ํา 

ลักษณะของปัญหา 

      - ในพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทดมี
ระบบระบายน้ําไม่เพียงพอทําให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขัง และบางพ้ืนท่ีท่ีมี
ระบบระบายน้ําแล้วก็เกิดระบบ
ระบายน้ําอุดตัน 

 
 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 

 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
- อบต. จัดงบประมาณขยายเขต
ประปา 
 
 
 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําให้ท่ัวถึง และแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้
ดี 

1.4 ขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

 ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพ่ือใช้
สําหรับการเกษตรและประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุน
ทด 
 

 
 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขดุ
ลอกคลอง   ขุดสระ ตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ํา 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 

-  ปัญหาขยะในเขตชุมชน 
-  ดินเส่ือมสภาพ จากการใช้สารเคมี 
-  มีต้นไม้น้อยทําให้ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 

 
 
 
- อบต.จัดหาท่ีท้ิงขยะและให้บริการ
จัดเก็บขยะ 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะท่ีย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 
-  อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธ์ุสัตว์
น้ํา การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

๓. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
หรือรับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน 
และว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม 
     -  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าํ 
     -  การผูกขาดผลิตผลทางการ
เกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยทํางานท่ีไม่มีงานทํา 
และงานท่ีทําอยู่ไม่ม่ันคง 

-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบการศึกษาภาค
บังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ีต้องการ
อาชีพเสริม 

 
 

 
 
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและ
วิทยาการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ประกอบอาชีพ 

๔.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
-ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม

เยาวชน และนักเรียน  
-ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิ์น การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

 
 
-นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
อบต.ดําเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย
ปกครองและตาํรวจ ในการป้องปราม 
ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบําบัด
กลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเส่ียง 
-แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีรักษา

ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลตา่งๆ 
   - งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 



 8

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
 - สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

คับแคบ ห้องน้ําไม่เพียงพอ 
-  สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสารไม่ท่ัวถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู ้

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการ
ส่ือสารไร้พรมแดนนาํวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและ
ครอบครัว ทําให้ละท้ิงวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนา
และพัฒนาจรยิธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม
ของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสรา้ง
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่ง
เรียนรู้ประจําตําบล/ห้องสมุดชุมชน 

 
 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลัง
กาย/ลานกีฬา 

- ปัญหาโรคระบาดตามฤดูกาล 

 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
ตําบลด่านขุนทด 

 
 
อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 
- ก่อสร้างลานกีฬาประจําตําบล 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและระมัดระวังโรคระบาด
ตามฤดูกาล 
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2.2 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดังนี้ 
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2558   ที่ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการจริง 
ร้อยละ 

จํานวน
งบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 18 4 22.22 1,825,000 304,980 16.71 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 14 9 64.29 2,979,200 3,752,445.70 100 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 8 3 37.50 470,000 37,356 7.95 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 15 8 53.33 1,215,000 11,625,680 100 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 4 50 905,000 425,710 47.04 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 97 36 37.11 39,392,200 7,913,092 20.09 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมฯ 12 7 58.33 1,385,000 613,954 44.33 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 45 23 51.11 3,742,400 1,889,704 50.49 
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 4 66.66 1,470,000 152,137 10.35 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 11 3 27.27 545,000 123,130 22.59 

รวม 235 101 42.98 53,955,600 26,838,188.66 49.74 

2.3 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

ประจําปี พ.ศ. 2558 ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว้
มากน้อยเพียงใด โดยนําเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  

2) เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี  

3) เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ดําเนินการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้จัดทํา
แผนพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดําริ จํานวน 18 โครงการ ดําเนินการ 4 โครงการ             
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของโครงการท้ังหมด 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  
2)  เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   การเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ 
3)  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการศึกษา  
มีการส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการศึกษาและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการศึกษา โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการศึกษา จํานวน     
14 โครงการ   ดําเนินการได้   9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 64.22  ของโครงการท้ังหมด 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 

 มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการทําเกษตรทางเลือกพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   

2) เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มี
คุณภาพ 

3) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพ่ิม
รายได้ 

สรุปผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านเกษตรกรรมได้มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการเกษตร  จํานวน 8  โครงการ   ดําเนินการได้  3 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของโครงการท้ังหมด    
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง      

อย่างยั่งยืน  
2) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือ
จัดหางบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

3) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
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4) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
5) เพ่ือดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันและให้มีการ

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการ
พัฒนาสังคม  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม จํานวน 15 โครงการ  ดําเนินการได้ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของโครงการท้ังหมด 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เ พ่ือสนับสนุนการจัดตั้ งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค 
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้าน
สาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ

พัฒนาสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี   ได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการ
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข จํานวน 8  โครงการ   ดําเนินการได้  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50 ของ     
โครงการท้ังหมด 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 มีวัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน   
ให้สอดข้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิต      
อย่างพอเพียง 

2) เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต
ของประชาชน 

3) เพ่ือประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญใน
การก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

4) เพ่ือประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

สรุปผลการพัฒนา    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน    ได้ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไขสภาพถนน         
ท่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน พร้อมท้ังมีการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพ่ิมเติม ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 97 โครงการ  ดําเนินการได้  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
37.11 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจํากัด 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่น  
2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  
3) เพ่ือจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้างทักษะของเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน พร้อมมีการจัดการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาทักษะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา จํานวน 12 โครงการ  ดําเนินการได้  
7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้
ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 



 13

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการ
ประชาชนให้ สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

3) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน            

4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ        
ของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนโดยได้
ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  จํานวน 45 โครงการ  
ดําเนินการได้  23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของโครงการท้ังหมด  สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย         
โดยส่งเสริมและสนับสนุนตํารวจบ้าน / อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก  /ทางน้ําเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ี
สําคัญเพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการจัดฝึกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  เพ่ือทบทวน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี จะมีการจัดตั้งจุดให้บริการ
ประชาชน คอยให้ความช่วยเหลือ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ จํานวน  6  โครงการ  ดําเนินการได้  4  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 66.66  ของโครงการท้ังหมด   
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยส่งเสริม
การจัดสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืนสองข้างทาง เช่น หน้า
โรงเรียน  ชุมชน 

2) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน /ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
3) แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน 
4) เพ่ือพัฒนา และปรับปรุง สภาพแหล่งน้ําให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
5) เพ่ือจัดหาแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง 
6) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
7) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้
มีปัญหาภายในชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์-
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวน 11 โครงการ ดําเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
27.27 โครงการ   

 



  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
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                                                                          ส่วนที่  ส่วนที่  33                                                                        1155  

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางที่ 1 ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เม่ือปี 2538 
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

แนวทางที่ 2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา 
สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
บริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
ภัยแล้ง 
แนวทางที่ 3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสานต่อแนวทาง

พระราชดําริ 

 
2 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางที่ 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
3 

 

แนวทางที่ 1  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียง
สัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน่ายและเพ่ือ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

  ด้านการพัฒนาการเกษตร 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 
4 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นํา
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิด
กองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการ
พัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ
พึงพาตนเองเล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์
และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลท่ัวไป 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางที่ 4 ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสาน
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ   
แนวทางที่ 5 ดําเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 
ด้านการพัฒนาสังคม 

 
5 

 
แนวทางที่ 1  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิม
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริหารท่ีดี 
ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย 
 
 

 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
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 การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 

 

 
6 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนา
โครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง 
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม
อย่างท่ัวถึง 
แนวทางที่ 3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 
 

 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

 
7 

 
แนวทางที่ 1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 
แนวทางที่ 2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา
ชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 
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8 

 

แนวทางที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปล่ียนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
แนวทางที่ 2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
แนวทางที่ 3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับ
การศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางที่ 5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

9 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟู
ตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 
 
 

 

ด้านการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
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10 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุและร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 

 
ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 



 
แบบ ผ.03

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1)
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
- - - - - - - -

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมและภัยแล้ง

5 4,810,000       5 4,810,000      5 4,810,000     15 14,430,000   

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - - - - - - -

5 4,810,000      5 4,810,000 5 4,810,000 15 14,430,000

2)
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 4 113,100          4 113,100 4 113,100 12 339,300

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน

- - - - - - - -

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - - - - - - - -

4 113,100 4 113,100 4 113,100 12 339,300

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
รวม 3 ปีปี 2561

รวม

ปี 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

  รวม

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

30 30



 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

3)
 

3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- - - - - - - -

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความ
มือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- - - - - - - -

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- - - - - - - -

- - - - - - - -

4)
 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

- - - - - - - -

4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้
เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญ
ในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึงพาตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป

- - - - - - - -

4.3  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- - - - - - - -

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

31 31



 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

4.4 ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ

- - - - - - - -

4.5 ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- - - - - - - -

- - - - - - - -รวม

32 32



 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

5)
 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

- - - - - - - -

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล 
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- - - - - - - -

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การ
ป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

- - - - - - - -

- - - - - - - -

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

6)
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

1 170,000          1 170,000        1 170000 3 510,000       

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 1 130,000          1 130,000        1 130,000        3 390,000       
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- - - - - - - -

6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

- - - - - - - -

2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

7)
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- - - - - - - -

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

- - - - - - - -

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

8)
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม
อาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

2 500,000          2 500,000 2 500,000 6 1,500,000

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

- - - - - - - -

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

- - - - - - - -

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

- - - - - - - -

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - -

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3 167,000          3 167,000 3 167,000 9 501,000

5 667,000         5 667,000        5 667,000       15 2,001,000    

9)
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ

สถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

- - - - - - - -

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

1 20,000           1 20,000 1 20,000 3 60,000

1 20,000          1 20,000         1 20,000         3 60,000        รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

10)
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

- - - - - - - -

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

- - - - - - - -

- - - - - - - -
17 5,910,100      17 5,910,100 17 5,910,100 51 17,730,300

 

รวมทั้งสิ้น
รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.01

1.1
1.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,495,000

 

 
 

20,000

 

จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง       ผนังกั้นน้ําขนาด          
   0.20 x 0.60 x 5 เมตร

2 ก่อสร้างผนังกันน้ําคสล.ม.5 
ทางไปบ้านกลาง

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

20,000 20,000

1 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ม.4 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

ฝายกว้าง 23 เมตร สูง 2.5 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่อบต.

กําหนด

1,495,000 1,495,000 จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่

 20



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,625,000

 

1,170,000

 

 
 

500,000

 

21 4,810,000 4,810,000 4,810,000
1.3

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่างฝายกว้าง 25 เมตร ลึก 2.5 
เมตรรายละเอียดตามแบบที่

อบต.กําหนด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยน้อย
  ม.7

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

1,625,000 1,625,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 
พร้อมรถลากจูง

 เพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัย
 และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สํานักงานปลัดจํานวนที่
จัดซื้อ 
(เครื่อง)

500,000500,000เครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซล 
ติดตั้งบนรถลากจูง ท่อสูบส่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์สูบส่งน้ํา

พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง4 ก่อสร้างฝายน้ําล้น  ม.15 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

ฝายกว้าง 18 เมตร สูง 2.5 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่อบต.

กําหนด

1,170,000 1,170,000
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2.1
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
30,600

 

 

6,500
 

 

36,000
 

 

กองการศึกษาฯจํานวนพัด
ลมที่จัดซื้อ 

(ตัว)

3 โครงการติดตั้งผ้าม่าน    
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด

ติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
เพื่อป้องกันแสงแดดและ
ความร้อนสําหรับเด็กปฐมวัย
 และป้องกันวัสดุอุปกรณ์
เสี่อม สภาพก่อนเวลาอันควร

     ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง  
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

36,000 36,000 จํานวน
ผ้าม่านทิ่
ติดตั้ง (ชุด)

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีผ้าม่านป้องกัน
แสงแดดสําหรับเด็ก
และป้องกันวัสดุ
อุปกรณ์มีอายุการใช้
งานที่ตามคุณภาพ

กองการศึกษาฯ

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 
นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 17 ตัว

30,600เพื่อติดตั้งพัดลมภายใน
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศ
เย็นสดชื่นน่าอยู่  และเป็น
การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนให้เหมาะสม

30,600 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้เหมาะสม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีตู้เย็นสําหรับ
เก็บรักษายาและนม

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1 โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง
พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ด่านขุนทด

จํานวน
ตู้เย็นที่
จัดซื้อ 
(เครื่อง)

6,5002 โครงการจัดซื้อตู้เย็นประจํา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

จัดซื้อตู้เย็นประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการ
เก็บรักษายา และนม

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง

6,500
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

40,000
 

 

113,100 113,100 113,100  
2.2
2.3

3.1

3.2

3.3

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

40,000 จํานวนจุด
ที่ติดตั้ง (จุด)

กองการศึกษาฯได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้
ระบบกล้องวงจรปิดในการ
เฝ้าระวังการกระทําความผิด
 ตรวจจับการกระทําความผิด

กล้องวงจรปิด 40,0004

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

5.1

5.2

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ  
 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึงพาตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคล
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
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6.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 170,000 170,000 170,000 กองช่าง

 

 

 

170,000               170,000         170,000         

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 ซอยสีเผือก หมู่ที่ 5

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวกขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 

เมตร พร้อมฝารางคสล. ยาว
รวม 79 เมตร  วางท่อคสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร ยาวรวม 35 เมตร 
พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบที่อบต.
กําหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

 25



6.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

130,000 130,000 130,000
 

 

130,000               130,000         130,000        

6.3
6.4

7.1

7.2

7.3

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนดิน ช่วงที่ 1 กว้าง 8 เมตร
 ยาว 344 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปริมตรงานดิน 
1,462 ลบ.ม.  ช่วงที่ 2 กว้าง 4
 เมตร ยาว 280 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรงาน
ดิน 1,400 ลบ.ม.

1 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
สระใหม่ถึงสระวัด ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพที่ทั่งถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา
 รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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8.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

450,000
 

 

50,000
 

 

500,000 500,000 500,000

8.2

8.3

8.4

8.5

เพื่อเป็นสถานที่จอดรถยนต์
ส่วนกลางของอบต. 

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สํานักงานปลัด450,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

มีสถานที่จอดรถยนต์
ส่วนกลางของอบต. 

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

50,000 จํานวน
ประตูที่
ก่อสร้าง 
(จุด)

สถานที่ราชการได้รับ
การป้องกันความ
ปลอดภัยทรัพย์สินของ
ทางราชการ

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูหลังที่ทําการอบต.ด่าน
ขุนทด

เพื่อเป็นการป้องกันดูแล
รักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ

รั้วพร้อมประตู ขนาดกว้าง 12 
เมตร รายละเอียดตามแบบที่

อบต.กําหนด

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โรงจอดรถ  กว้าง 8 เมตร ยาว 9
 เมตร  ตามแบบที่อบต.กําหนด

450,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง2
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8.6

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

17,000
 

 

50,000
 

 

100,000
 

 

167,000 167,000 167,000

2 โครงการก่อสร้างแท่นสูบส่ง
น้ําพร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้เป็นฐานรองรับเครื่อง
สูบน้ําใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แท่นสูบส่งรองรับเครื่องสูบน้ํา 
ตามแบบที่อบต.กําหนด

50,000 50,000 จํานวนจุด
ที่ก่อสร้าง 
(จุด)

การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

17,000 จํานวน
ผ้าม่านทิ่
ติดตั้ง (ชุด)

ห้องทํางานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์มีอายุการ
ใช้งานที่ตามคุณภาพ

สํานักงานปลัด1 โครงการติดตั้งผ้าม่าน      
(ห้องปลัดอบต.)

ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม และป้องกัน
แสงแดด ความร้อน และ
ป้องกันวัสดุอุปกรณ์เสี่อม 
สภาพก่อนเวลาอันควร

       ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง    
ห้องทํางานปลัดอบต.

17,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

จํานวนจุด
ที่จัดซื้อ 
(ซุ้ม)

ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

สํานักงานปลัด3 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจัดซื้อและติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10

       ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ     
จํานวน 1 ซุ้ม

100,000 100,000
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9.1

9.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

20,000
 

 

20,000 20,000 20,000

10.1

10.2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

20,000 20,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1

ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการจัดซื้อป้ายจราจร
หยุดตรวจสามเหลี่ยม

เพื่อจัดซื้อป้ายจราจรหยุด
ตรวจสามเหลี่ยมใช้ในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
(อปพร.)

ป้ายจราจรหยุดตรวจสามเหลี่ยม
 จํานวน 2 ชุด

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

จํานวนป้าย
(ชุด)

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

 

 

 

 



38 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

แนวทางการแนวทางการติดตามประเมินผลติดตามประเมินผล  

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็ไปตาม
เป้าหมายการ พัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ  ซ่ึงสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด หรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามท่ีได้ดําเนินการ  

ข้ันตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาหรือไม่ 

ข้ันตอนที่ 3 รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปี ละ 1 คร้ัง ท้ังนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
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กรรมการ ตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปีท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
3. ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล 
4. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลและให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเคร่ืองมือ
สําหรับการติดตามและประเมินผล 

4.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล คือ การใช้แบบประเมินคุณภาพแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


