
  
 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ.๒๕6๑ – ๒๕๖5) 

          
             
 
 
 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 
 อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 



 
สารบัญ 

 
           หนา   

                                                                                                            
สวนท่ี  ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           7 
 สภาพท่ัวไปขอมูลพ้ืนฐานขององคกร     
สวนท่ี  2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            15 
 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค      
 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน        
สวนท่ี  3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ             45 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน       

 สำหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน     

สวนท่ี  4 การติดตามประเมินผล               88 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร                 
การติดตามและประเมินผลโครงการ               
สรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต      
          
      

 



  
 

คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ไหยกเลิก แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
2565) เปนแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทำข้ึน
สำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  องคการบริหารสวนตำบลดาน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลศรีค้ำอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
        
        องคการบริหารสวนตำบลดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น  

ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมี
หลักคิดวาใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทาง
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุ 
ประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  โดยนาํโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการ          
การมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอด  
คลอง กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาหาป โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู ในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะในแผนประจําป แรกของ หวง
ระยะเวลา หาปนั้น ควรมีสภาพความพรอม อยางนอย ๒ ประการ คือ 

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒. กิจกรรมท่ีอยูในแผนปแรกของหวงระยะเวลาหาป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป  

 แผนพัฒนาทองถิ่น  มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้  
๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒.  เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เปนเอกสารท่ีจะแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาหาป 
๔. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจาํป  
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคโดยรวมเพ่ือนําแผนพัฒนาฯ ตําบลท่ีได  มา

ดําเนินการปรับปรุง ปฏิบัติตามแผน ท้ังทางดาน การบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม 
การเมืองการบริหาร สิ่งแวดลอม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

 
 
 
 



๒ 

 

วัตถุประสงคเฉพาะการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
               ๑ .เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงคหรือเปาหมายการพัฒนาขององคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน ตามปญหา ความตองการของประชาชน 
               ๒. เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อําเภอ และทองถ่ินอ่ืน ไดอยางเปนระบบ  
               ๓. เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได
อยางท่ัวถึงเปนธรรม และเปนไปตาความจําเปนเรงดวน อยางมีประสิทธิภาพ  

๔. เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร แลวก็
จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  ๗ ข้ันตอน ดังนี้  

 
ข้ันตอนท่ี  ๑ การเตรียมการจัดทําแผน  

๑. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหผู บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ ๒๕61 ถึง ๒๕๖5 ผาน ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินให ผู บริหารอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผู ท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และประชาคม 

ข้ันตอนท่ี  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  
๑. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ   

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของ ทองถ่ิน 
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู บริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. คณะกรรมการทองถ่ิน จัดการประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และ 
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปในครั้งแรกใหเวทีการประชุม   ร
วมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปน แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสี่ป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปตอไป  
 แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ในครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุม       
รวมพิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว 
ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได  
 
 
 



๓ 

 

๓. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไร บางท่ี   
ตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปน กรอบใน
การพัฒนา 

๔. โครงการ/กิจกรรม ท่ีพิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก ดังนั้น ในข้ันตอนนี้จะตองมีการดําเนินการ 
ดังนี้  
 พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา เชน ใน 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ” ซ่ึงอาจมีความสัมพันธ
กับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซ่ึงไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิง  
ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตรปราสาทเกา”    
หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนำผลิตภัณฑมาขายให         
นักทองเท่ียว ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกำหนดหวงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน  

 ให พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  

 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปได
อยางเหมาะสม และยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสี่ปในชวงถัดไปดวย เนื่องจากในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสี่ป ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทํา โครงการ/กิจกรรม ท่ีตอเนื่องไปในระยะ
ยาวดวย ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสี่ปของแผนพัฒนาสี่ปได เชน โครงการจดัการขยะ อาจมีกิจกรรม
หลากหลายท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง 

 เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้  

- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข ามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ

ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย 
๓ ประเภท คือ  

๑. โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางดานกําลัง
เงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารการจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง  

๒. โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ไมสามารถ หรือไม
ประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ  

๓. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการท่ีหนวย
งานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครอง     สวนทองถ่ินท่ีจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)  



๔ 

 

ข้ันตอนท่ี  ๓    การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  
๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม     
ขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว ยังจะตอง   
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการ     
ขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ท้ังขอมูลภายในองคกรและ 
ขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได  

๒.  การวิเคราะหขอมูล  
  ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ  

๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  
๒.๓ การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  
๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสี่ป  

ข้ันตอนท่ี  ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  
๑.หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุ ประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงหาป โดย
นำวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงหาป บางครั้ง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ินแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ ในชวงหาป  

๒.ในข้ันตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตองดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ีประชุมจะ ตองพิจารณา
ในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ  

 พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ท่ีกําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/
กิจกรรม ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ  

 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา  

 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงานและในดาน 
ของผลการดําเนินงาน เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  
ก. จากความจําเปนเรงดวน  
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ  
 
 
 
 



๕ 

 

ข้ันตอนท่ี  ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป  

 

ข้ันตอนท่ี  ๖  การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมี  

เคาโครงประกอบดวย 4 สวน ดังนี้  
สวนท่ี  1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สวนท่ี  2 ยุทธศาสตร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี  3 การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  
สวนท่ี  4 การติดตามประเมินผล  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบไป    
ดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสี่ปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสมบูรณตอไป  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีปรับปรุง   
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา  
  

ข้ันตอนท่ี  ๗  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหาร  

ทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒. ผู บริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสี่ปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

    ๓. เม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน แลว สภาทองถ่ินจะสงใหผู บริหาร       
ทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง แจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน  

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีจะชวยให องคกรปกครองสวนทองถ่ินได

พิจารณา อยางรอบคอบ  ใหเห็นถึงความเชื่อมโยง  ระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจเชื่อมโยงและ  
สงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรทางการบริหารของทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด แกประชาชนในตําบล นอกจากประโยชนในขางตนแลว การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปยังมีประโยชนอีก  ดังนี้  

๑. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานแบบมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนด
ไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

๒. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความตองการของ
ประชาชน  

 



๖ 

 

๓. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแนวทางการจัด
ขอบัญญัติงบประมาณ 

๔. ทําใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกัน กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอให
เกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุม       
คานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดีกอใหเกิดความประหยัดกับองคกร 

๕. ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินกิจกรรมอะไร    
บางเพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปดวย
ความถูกตองโปรงใส  

 



 

สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 
 

---------------------- 
ขอมูลท่ัวไป 

องคการบริหารสวนตำบลดานยกฐานะจากสภาตำบลเปนองคการบริหารสวนตำบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙  อยูหางจากอำเภอกาบเชิงไปดานทิศตะวันออก ประมาณ  
๑๔  กิโลเมตร  ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ตั้งอยูท่ี ๓๐ หมูท่ี ๑๕ บานนาจำปาแสงอรุณ ถนนบาน
ดาน – สังขะ ตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
ลักษณะท่ัวไป 

ตำบลดานมีพ้ืนท่ี ประมาณ  ๑30  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  ๘1,250  ไร  ผูวาราชการ
จังหวัดสุรินทร ไดกำหนดเขตตำบลภายในทองท่ี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใหองคการบริหารสวนตำบลดาน มีเขตการปกครอง รวม  ๑๘  
หมูบาน  ดังนี้ 

หมูท่ี  ๑  บานดาน         หมูท่ี  ๒  บานโจรก     
หมูท่ี  ๓  บานสนวน         หมูท่ี  ๔  บานกระทม    
หมูท่ี  ๕  บานเกษตรถาวร      หมูท่ี  ๖  บานโพนทอง   

 หมูท่ี  ๗  บานหนองสมบูรณ     หมูท่ี  ๘  บานนาเรือง    
  หมูท่ี  ๙  บานโคกเจริญ       หมูท่ี  ๑๐  บานปลัดฤษี     
 หมูท่ี ๑๑ บานธาตุนอย       หมูท่ี  ๑๒ บานโนนสำราญ 
 หมูท่ี ๑๓ บานหวยปาง     หมูท่ี  ๑๔ บานดานพัฒนา
 หมูท่ี ๑๔ บานเกษตรถาวร    หมูท่ี ๑๖ บานใหมเรือทอง
 หมูท่ี ๑๗ บานไพรเงิน     หมูท่ี ๑๘ บานหนองกระทม 

และมีอาณาเขตการติดตอ   ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดตอ  บานจารย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

 ทิศใต    ติดตอ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก   ติดตอ  บานตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
 ทิศตะวันตก   ติดตอ  บานรุน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเปนเนินเขาบริเวณทางดานทิศใต มี
ระดับความสูง ๒๕๐ เมตร เปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ มีความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวพอสมควร
และมีความลาดเอียงมาทางทิศเหนือระดับความสูงประมาณ ๑๙๐ เมตร เปนท่ีตั้งของหมูบานตาง ๆ พ้ืนท่ีสวน
ใหญใชในการทำการเกษตร ไดแก ปลูกขาว ปลูกออย ปลูกมันสำมะลัง และปลูกยางพารา เปนตน เปนพ้ืนท่ี
ชายแดนติดตอกับเขตพ้ืนท่ีติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา มีการติดตอซ้ือขายสินคาและการบริการ
นักทองเท่ียว “จุดผานแดนถาวรชองจอม” 

ลักษณะภูมิอากาศ  เปนลักษณะรอนชื้น 
- ฤดูรอน ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว   ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 



 
 

องคการบริหารสวนตำบลดาน มีประชากรท้ังสิ้น ๑๒,606 คน (ขอมูลจากทะเบียนอำเภอกาบเชิง ณ 27 
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕62)   แยกเปน   ชาย       ๖,340    คน   
     หญิง       ๖,266   คน 

 จำนวนครัวเรือน  ๓,749  ครัวเรือน 
 มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๑๐4  คน/ตารางกิโลเมตร 

หมูท่ี 
 

ชื่อหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จำนวนประชากรท้ังหมด 
(คน) 

หมายเหตุ 

๑. บานดาน 494 701 768 1,469  
๒. บานโจรก 288 504 439 997  
๓. บานสนวน 233 410 413 823  
๔. บานกระทม 218 393 427 820  
๕. บานเกษตรถาวร 341 384 424 808  
๖. บานโพนทอง 281 537 527 1,100  
๗. บานหนองสมบูรณ 198 398 363 761  
๘. บานนาเรือง 176 341 333 674  
๙. บานโคกเจริญ 147 311 274 585  

๑๐. บานปลัดฤษี 88 164 147 311  
๑๑. บานธาตุนอย 59 124 104 228  
๑๒. บานโนนสำราญ 158 320 276 596  
๑๓. บานหวยปาง 81 144 136 280  
๑๔. บานดานพัฒนา 311 439 427 866  
๑๕ บานนาจำปาแสงอรุณ 114 226 217 443  
๑๖ บานใหมเรือทอง 151 307 302 609  
๑๗ บานไพรเงิน 144 214 222 436  
๑๘ บานหนองกระทม 247 385 379 764  

รวม 3,749 6,340 6,266 ๑๒,606  
      ( 27 กุมภาพันธ 62 ทะเบียนอำเภอกาบเชิง) 
ทองถ่ินอ่ืนในเขตองคการบริหารสวนตำบล       -ไมมี- 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรในตำบลดาน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสวนใหญเพาะปลูกปลูกขาว ,ปลูกออย   

ปลูกมันสำปะหลัง, ปลูกยางพารา มีการเลี้ยงสัตวเพ่ือไวใชงาน และไวเปนอาหาร ไดแก โค,กระบือ,สุกร,เปด,ไก 
ฯลฯ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร,รับจาง อาชีพเสริมในครอบครัว เชน ทอผา ทอเสื่อกก เปนตน    

อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลดาน มีดังนี้ 
ดานเกษตรกรรม  มีพ้ืนท่ีทางเกษตรกรรมประมาณ  ๘๗,๕๗๘  ไร  หรือรอยละ  ๒๘.๒๐  และมี
ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน  ๒,๔๙๘  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  ๘๙.๖  โดยปลูก
ขาวนาปเปนหลักและปลูกขาวนาปรังเสริม 

 ดานปศุสัตว  ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว  จำนวนประมาณ  ๑,๗๕๐  ครัวเรือน หรือ รอยละ  ๕ 
 ดานใชเครื่องจักรกล  จำนวนประมาณ  ๒๕,๕๐๐  ครัวเรือน หรือ รอยละ  ๕๐  
 ดานรับจาง  เปนการอพยพแรงงานไปหางานท่ีอ่ืน  เนื่องจาก 



 
 

 ไมมีท่ีดินเปนของตนเอง 
 ผลผลิตจากการเกษตรตกต่ำ 
 ขาดความรูและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 ปญหาเรื่องตลาดท่ีรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 ดานคาขาย  ประกอบอาชีพดานคาขายประมาณ  ๖๑  ครัวเรอืน  หรือรอยละ  ๓ 
ดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีจำนวนเล็กนอย คือการทอผา ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ ฯลฯ  
หนวยธุรกิจในเขตบริการ อบต. 

 * โรงสีขาวขนาดกลางและเล็ก ๑๒ แหง  * ปมน้ำมัน/ปมหลอด ๙ แหง 
 * รานคาชุมชน                        ๑๘๐ แหง               * โรงโมปูน  ๑ แหง                  
 * รานซอมรถยนต/จักรยานยนต    ๑5 แหง               * ลานมัน  2 แหง
 * โรงงานดามจอบ  ๑ แหง  * รานรับซ้ือของเกา ๒ แหง
 * สถานบริการหองเชา  ๑3 แหง  * รานเสริมสวย  10 แหง
 ท่ีมา: ผูเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กันยายน 2556 (องคการบริหารสวนตำบลดาน)                 
สภาพทางสังคม 

การศึกษา           
 + โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๓   แหง        +  โรงเรียนประถมศึกษา       ๓   แหง 
          + ท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน     ๑๘ แหง       + ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ   ๖   แหง
 + สถานีวิทยุชุมชน   -   แหง      
 สถาบนัและองคกรทางศาสนา    ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ   

      มีวัด  ๑๑  แหง / สำนักสงฆ  ๓ แหง 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สวนใหญเปนไปตามครรลองทางพระพุทธศาสนา  และความเชื่อของ

ชาวบาน  เชน บุญบั้งไฟ การแหเทียนเขาพรรษา พิธีแซนโดนตา ประเพณีออกพรรษา  เทศนมหาชาติ  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

การสาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุข มีดังนี้ 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล(บานดาน)  ๑     แหง  
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล(บานเกษตร) ๑ แหง 
  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน          ๑๘    แหง   

อัตราการใชสวมซึม                รอยละ  ๑๐๐ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตำบลดาน ดานทิศใตมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา ทำให

มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๑. การคมนาคม 
 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๔  สายสุรินทร -  ชองจอม  (ผานหมู  ๑๔,๑๘) 
 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒๑๔ สาย สังขะ - ชองจอม (ผานหมู 4,๕,๑5,๑1,1,๑๘) 
 ทางสัญจรเชื่อมระหวางหมูบานสวนมากเปนถนนลาดยาง  
 การคมนาคมไมสะดวกเทาทีควรในชวงฤดูฝน  เพราะมีบางหมูบานไมสามารถเดินทาง

ติดตอกันไดระหวางหมูบาน 
๒. การโทรคมนาคม 

 โทรศัพทแบบหยอดเหรียญ     จำนวน  15  ตู 
 โทรศัพทสาธารณะประจำหมูบาน    จำนวน  -  เครื่อง  



 
 

 วิทยุสื่อสารขององคการบริหารสวนตำบล   จำนวน  ๕  เครื่อง 
๓. การไฟฟา 

 ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชท้ัง ๑๘ หมูบาน   
 มีประชากรใชไฟฟา จำนวน ๒,๓๐๙ ครัวเรือน หรือรอยละ ๘๗.๑ ของจำนวนครัวเรือน  

ท้ังหมด 
๔. แหลงน้ำ 

อางเก็บน้ำ  8  แหง  ประปาหมูบาน  15  หมูบาน  บอบาดาล  0  แหง  บอน้ำตื้น  ๒๑๓ แหง    
ทรัพยากรธรรมชาติและมวลชน 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ดิน สวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการปลูกขาวพืชไร น้ำ  แหลง
เก็บน้ำท่ีสำคัญ คือ อางเก็บน้ำหวยเชิง อางเก็บน้ำหวยดาน  และอางเก็บน้ำบานเกษตรถาวร 

 มวลชนจัดตั้ง  ลูกเสือชาวบาน  ๖๔๐  คน ราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด  ๔๒๐  คน อาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน  ๒๐๐  คน 
๒.๒  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
รายไดขององคการบริหารสวนตำบล   ประจำปงบประมาณ  ๒๕๕8 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8             45,910,200  บาท แยกเปน 
 รายไดท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดสรร     ๒2,572,556           บาท 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   22,516,685         บาท 
 
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลดาน มีโครงสรางการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโครงสรางการ
บริหารงาน ๒ สวน ประกอบดวย 

-  สภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล จำนวนหมูบานละ     
๒ คน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล และมีอำนาจหนาท่ี           
๓ ประการ  คือ   

๑.ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวน
ตำบล 
๒.พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติตำบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปและ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
๓.ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบล กฎหมาย 
ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ 
 

-  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล ๑ 
คน รองนายกองคการบรหิารสวนตำบล จำนวน ๒ คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 
๑ คน โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นายกองคการบริหารสวน
ตำบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลจากบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล 



 
 

๑.บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามมติ ขอบัญญัติ และแผนพัฒนาตำบล และ
รับผิดชอบการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตำบลตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 
๒.จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจายประจำปเพ่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
๓.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชเงินงบประมาณ ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลทราบอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง 
๔.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตำบล 
องคการบริหารสวนตำบลดาน  มีโครงสรางองคกร  ดังนี้ 
- สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานท่ัวไป งานธุรการ งานพิมพดีด 

งานการเจาหนาท่ี งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกับการตราขอบัญญัติตำบล งานนิติการ งานการ
พาณิชย งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำขอบังคับ งานงบประมาณ
ประจำป งานขออนุมัติดำเนินการตามขอบัญญัติ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

- กองคลังคลัง ทำหนาท่ีเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงิน การหักภาษีรายไดและการนำสงภาษี งานเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจาย งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน 
หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจดัทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได  รายจาย งานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

- กองชาง  ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหลงน้ำ 
ฯลฯ งานประมาณการราคาคาใชจายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการกอสราง และซอมบำรุงทาง 
อาคาร สะพาน แหลงน้ำ งานควบคุมการกอสราง งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

-  กองการศึกษา ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ 
นันทนาการ งานธุรการเอกสาร การจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือไดรับ
มอบหมาย 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  แบงออกเปน  ๓  กลุม  ไดแก 

- บุคลากรฝายสภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล จำนวน
หมูบานละ ๒ คน รวม ๓๖ คน อยูในวาระคราวละ ๔ ปนับแตวนัเลือกตั้ง  สำหรับประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยมีนายอำเภอเปนผูแตงตั้ง มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป
นับแตวันท่ีไดรับเลือก สวนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวน ๑ คน เลือกจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหคำนึงถึงความรูความสามารถอันเปนประโยชน
ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 

- บุคลากรฝายบริหารองคการบริหารสวนตำบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตำบล และ  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน ๒ คน โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง และนายกองคการบริหารสวนตำบล แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน ๒ คน และเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล จำนวน ๑ คน  

- พนักงานสวนตำบล ไดแก พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตำบล 



 
 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลดาน  ดังนี้ 
(๑)  คณะผูบริหารทองถ่ิน 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล 
   รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
   รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล 

(๒)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
  - นายวิเชียร เพชรน้ำ   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
  - นายยอน  อุนจิตร   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
  - นายชนะศักดิ์  หงษทอง   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล   
  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   จำนวน ๓๔ คน 

 (๓)  พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  24  คน   
  พนักงานสวนตำบล   จำนวน  7  คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน  4 คน       
  พนักงานจางท่ัวไป จำนวน  10  คน 
  สวนการคลัง     จำนวน  3  คน 

พนักงานสวนตำบล    จำนวน      คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน  3  คน 

สวนการศึกษา      จำนวน  21  คน 
พนักงานสวนตำบล    จำนวน  ๑  คน 

  พนักงาน/ขาราชการครู จำนวน  8  คน      
  พนักงานจางภารกิจ จำนวน  7  คน      
  พนักงานจางท่ัวไป จำนวน  5  คน 

สวนกองชาง     จำนวน  9  คน 
พนักงานสวนตำบล    จำนวน  2  คน 

  พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน  4  คน       
  พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีทักษะ) จำนวน  1  คน     
  พนักงานจางท่ัวไป จำนวน  2  คน       
 (๔) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา   จำนวน  24  คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส.  จำนวน  27 คน 
  ปริญญาตรี   จำนวน  25 คน 
  ปริญญาโท   จำนวน  4  คน 
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีขององคการบริหาร  
สวนตำบล ดังตอไปนี้ 



 
 

มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทำในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 

๑) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
๒) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
๗) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความจำเปนและสมควร 
   มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำการในเขต
องคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 

๑) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๒) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
๓) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ      
๔) ใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๗) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตำบล 
๑๐)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
๑๑)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
๑๒)  การทองเท่ียว 
๑๓)  การผังเมือง 

มาตรา ๖๙ อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา 
๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอำนาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะ
ดำเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบลวงหนา
ตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตำบลมีความเห็นเก่ียวกับการดำเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นำความเห็นขององคการบริหารสวนตำบลไปประกอบการ
พิจารณาดำเนินกิจการนั้นดวย 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังบัญญัติใหองคการบริหารสวนตำบลมีภารกิจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินอีก ๓๑ ประการ ไดแก 

๑. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๒. การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 



 
 

๓. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน  ๆ                                                                                                                                                                         
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การสงเสริม การฝก  และประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
๘. การสงเสริมการทองเท่ียว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
๑๓. การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
๑๔. การสงเสริมกีฬา 
๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
๑๘. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 
๑๙. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๒๐. การจัดใหมีและการควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
๒๒. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
๒๓. การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 

 สาธารณอ่ืน  
๒๔. การจัดการการบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
๒๘. การควบคุมอาคาร 
๒๙. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและการรักษา 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓๑. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
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สวนที่ 2 
 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร  
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
       การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในระยะ 4 ป (พ.ศ. 
2560 -2563) ยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในระดับตางๆ ท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
แนวนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร และนโยบายนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตลอดจนภารกิจและอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหาร สวนจังหวัดสุรินทรท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้
ยังคำนึงถึงศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุรินทรใหอยูดีมีสุข ควบคูไปกับการพัฒนาความสมดุล
ทุกมิติการพัฒนา เพ่ือใหจังหวัดสุรินทรเปนเมืองนาอยู โดยทิศทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับ
กรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรท่ีสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
  1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาคทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 
  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญาสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงานปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมพรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  
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 วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจสติปญญา อารมณ คุณธรรม 
จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับ
เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นำไปสูการเปนสังคม 
คารบอนต่ำ 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 
 เปาหมายหลัก 
  1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง 
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ำกวา 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศใหความสำคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไมต่ำกวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ำกวารอยละ 
40.0 
  4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
          กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว การ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอำนวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
 (2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญารอบรู เทา
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
 (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไข 
ปญหาความยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอยางอบอุน 
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 (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ี 
ปาไมใหได 15.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำและระบบ 
ชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทำเกษตร
อินทรีย  
 ยุทธศาสตรประเทศ ไดมีการกำหนดวาระพิเศษเพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมาย 
และแนวทางในการดำเนินงานรวมกันท่ีผานมาจะประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนว
ทางการดำเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการรวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Strategy ) เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเชาสูประชาคมอาเซียน โดยกำหนด
ยุทธศาสตรประเทศ ( Country Strategy ) ประกอบดวย 
4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางดำเนินการ 
 วิสัยทัศน 
“ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม ” 
 หลักการของยุทธศาสตร 
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางดำเนินการ คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือหลุดพนจากประเทศ
รายไดปากลาง (Growth & Competitiveness)ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเดน็หลัก 20 
แนวทางการดำเนินการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดำเนินการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดำเนินการ 

 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

  (1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย อุดรธาน หนองคาย 
หนองบัวลำภูและเลย เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดาน 
การเกษตร การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และ 
มุกดาหาร เนนใหความสำคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทำปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ 
มหาสารคามและรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการและ 
การลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทำการเกษตรกาวหนา การ
เตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธรและอำนาจเจริญมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและขาด
แคลนน้ำการสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
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  (5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย สุรินทร มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ สงเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการ
ทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอาริยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิมและพัฒนาเสนทาง 
 3.3 โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 
  (1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
  (2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
  (3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
  (4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  (5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
  (6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
  (7) โครงการฟนฟูลุมน้ำชีตอนบนและลุมน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล” 
“Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 

 พันธกิจ (Mission) 
  1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย 
  2. สนับสนุนดานการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
  3. บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. เสริมสรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 
 เปาประสงครวม (Objective) 

  1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ภาคเกษตร 
การคาชายแดนและการทองเท่ียว 

  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สรางความม่ันคงทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความม่ันคงบริเวณชายแดน 

  3. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues) 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ

ทองเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
 5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Goals) 

 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
  - เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียว 

  - เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
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 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  - เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
  - เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สูการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
 5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 

  - เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงบริเวณชายแดน 
กลยุทธ (Strategies) 

 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 

  1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (โซนนิ่ง) 
  1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนท่ี การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
  1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
  1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด 
  1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหลงน้ำสำหรับการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ

การทองเท่ียว 
  2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดคุณภาพ 
  2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการ
ทองเท่ียว 
  2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 
  2.4 ยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเขาสูมาตรฐานสากล 
  2.5 พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน 
  2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
  2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ 
 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 
  3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
  3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 
  3.4 พัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
  4.1 พัฒนาสังคมอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐใหไดมาตรฐาน 
  4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  4.4 สนับสนนุการปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
  4.5 สงเสริมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  4.6 ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  4.7 สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง 
  4.8 สงเสริมเครือขายการเฝาระวังทางสังคม 
  4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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  4.10 สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานทำ การเขาถึงสิทธิดานประกันสังคมและสิทธิ
ดานแรงงาน 

 5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 
  5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนชายแดน 
  5.2 สงเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตาม

แนวชายแดน 
  5.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดาน 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดาน กำหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
จำนวน 8 ยุทธศาสตร และ 12 กลยุทธ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานดานเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 
    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานคนและสังคม 
    3.2 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม  
    3.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานแหลงน้ำ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริการ 
    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานสงเสริมการมีสวนรวม 
    6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
    7.1 กลยุทธการพัฒนาดานการปรับปรุงภูมิทัศน และการทองเท่ียว 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
    8.1 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันอุบัติเหตุ 
    8.2 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดาน มุงพัฒนา 8 ดาน ไดแก การ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานคนและสังคม การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การพัฒนาดานแหลงน้ำ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และ
การบริการ  การพัฒนาดานการทองเท่ียว  การพัฒนาดานความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

  

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

             เกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัด การประเมินหนวยงาน ประกอบดวย ๗ เกณฑ ๒๒ ตัวชี้วัด 



21 

  

เกณฑมาตรฐาน 
Standard Criteria 

ตัวช้ีวัด 
Indicators 

กรอบตัวแปร 
Attributes 

๑.  สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

-  ผลผลิต 
-  ผลลัพธ 

-  ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

๒.  ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม 

-  การเขาถึง 
-  การจัดสรรทรัพยากร 
-  การกระจายผลประโยชน 
-  ความเสมอภาค 

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ไดรับการจัดสรร 
-  ผลประโยชนท่ีแตละกลุมเปาหมาย
ไดรับแตละครั้ง 
-  การไมเลือกปฏิบัติ/หรือการเลือก
ปฏิบัติท่ีเปนคุณ 

๑. ความสามารถและคุณภาพ
ในการใหบริการ 

 
 
 
๔.  ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

-  สมรรถนะของหนวยงาน 
-  ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
-  ความถ่ีในการใหบริการ 
-  ประสิทธิภาพการใหบริการ 
-  พันธกิจตอสังคม 
-  ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
-  การใหหลักประกันความเสี่ยง 
-  การยอมรับขอผิดพลาด 

-  พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 
-  จำนวนครั้งในการใหบริการ 
-  ผลลัพธเทียบกับปจจัยนำเขา 
-  การจัดลำดับความสำคัญ 
-  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-  การตัดสินใจท่ีสะทอนความ
รับผิดชอบ 
 

๕.  การสนองตอบความตองการของ
ประชาชน 

-  การกำหนดประเด็นปญหา 
-  การรับฟงความคิดเห็น 
-  มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา 
-  ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

-  ระดับการมสีวนรวม 
-  การปรึกษาหารือ 
-  การสำรวจความตองการ 

๖.  ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย 
 
 
 

๗.  ผลเสยีหายตอสังคม 

-  ผลกระทบความพึงพอใจ 
-  การยอมรับ/คดัคาน 
 
 
 

-  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 
-  ตนทุนทางสังคม 

-  สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายท่ี
พอใจหรือไมพอใจ 
-  ความคาดหวัง 
-  ผลสะทอนกลับ 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-  ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
-  คาเสียโอกาส 
-  ความขัดแยงทางสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัด การประเมินโครงการ ประกอบดวย ๘ เกณฑ ๒๗ ตัวชี้วัด 
เกณฑมาตรฐาน 

Standard Criteria 
ตัวช้ีวัด 

Indicators 
กรอบตัวแปร 
Attributes 

๑.  เกณฑความกาวหนา 
     (Progress) 

-  ผลผลิตเทียบเปาหมายรวม 
-  จำนวนกิจกรรมท่ีแลวเสร็จ 
-  ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา 
-  ระยะเวลาท่ีใชไป 

-  ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค 
-  ผลผลิตเปนสัดสวนกับท่ีบรรจุใน
โครงการ 

๒.  เกณฑประสิทธิภาพ 
     (Efficiency) 

-  สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย 
-  ผลิตภาพตอกำลังคน 
-  ผลิตภาพตอหนวยเวลา 

-  ความคุมคาตอการลงทุน 
-  จำนวนบุคลากรตอปริมาณงาน 
-  ผูรับผลประโยชนในชวงเวลา 
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-  การประหยัดทรัพยากร  
๓.  เกณฑประสิทธิผล 
     (Effectiveness) 

-  ระดับการบรรลุเปาหมาย 
-  ระดับการมีสวนรวม 
-  ระดับความพึงพอใจ 
-  ความเสี่ยงของโครงการ 

-  ความพึงพอใจ/การแกปญหาได
อยางยั่งยืน 
-  ระยะเวลาการใชงาน 
-  ตนทุน ตอผูเดือดรอน 

๔.  เกณฑผลกระทบ 
     (Impact) 

-  คุณภาพของชีวิต 
-  ทัศนคติและความเขาใจ 
-  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

-  รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ 
สภาพแวดลอมในหมูบาน 
-  ผูรับบริการเขาใจโครงการ 
-  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

๕.  เกณฑความสอดคลอง 
     (Relevance) 

-  ประเด็นปญหาหลัก 
-  มาตรการหรือกลยุทธในการ
แกไขปญหา 
-  ความตองการหรือขอเรียกรอง
ของประชาชน 

-  การลำดับปญหากอนหลัง 
-  โครงการตรงกับปญหาและความ
ตองการ 
-  ความสามารถแกไขปญหาความ
ตองการ 

๖.  เกณฑความยั่งยืน 
     

-  ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ 
-  สมรรถนะดานสถาบัน 
-  ความเปนไปไดในการขยายผล 

-  งบประมาณดำเนินการ/ขนาด
โครงการ 
-  จำนวนผูท่ีมามีสวนรวมกิจกรรม
ตางๆ 
-  โอกาสชองทางการผลิตท่ีประสบ
ผลสำเร็จ 

๘.  เกณฑความเสียหายของ
โครงการ 

-  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
-  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
-  ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

-  พิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมา 
-  พิจารณาความเสียหายดาน
เศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการ 
-  พิจารณาวาโครงการสงผลตอความ
เสื่อม หรือผลกระทบตอวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามหรือไม 

 

 

 

2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money) 

จดุแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ปจจุบันมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญระบบ e-
laas หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทำ
ใหการบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมี
ปญหา 
2. ปญหาดานระบบบัญชี การเงิน คดีความตางๆใน
อดีตมีจำนวนมาก จนทำใหหนวยตรวจสอบ เชน สต
ง.มองวาเปนองคกรท่ีมีความเสี่ยงดานการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบาน
เปนเกณฑ ไมไดนำเอาปญหาและความตองการเปน
เกณฑ 



23 

  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรับสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการเปน 
อบต.ตนแบบ ดานสวัสดิการสังคม 

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

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. การดำเนินงานดานสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ทำใหประหยัดงบประมาณในดานนี้ 
สามารถนำงบประมาณไปเสริมในดานอ่ืนๆท่ียังเปน
จุดออน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู
ระบบงบประมาณสมดุล 
2. จะมีวธิีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณได
อยางไร 

 

3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีรถรถดับไวคอยชวยเหลือประชาชน  1. ท่ีทำงานคับแคบ ไมมีท่ีจอดรถพนักงานและผูมา

ติดตอราชการ 
2. การเรียกใชรถขุดตักไดงายทำใหบางครั้งนำไป
ดำเนินการในสิ่งท่ีไมจำเปนเรงดวน 
ทำใหเกิดการสิ้นเปลืองโดยใชเหต ุ

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะท่ีมีราคา
แพงจาก อปท.ขางเคียง เชน  รถกระเชาของเทศบาล
ตำบลแมคำ 

1.ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชำรุดและลาสมัย 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. การมีรถขุดตักขนาดเล็กทำใหประหยัดงบประมาณ
ในการจางเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีทำการใหทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ไดอยางไรภายใตงบประมาณท่ีจำกัด 

 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. การถายโอนโรงเรียนทำให อปท.ใกลชิดกับ
การศึกษามากข้ึน มีองคความรูดานการศึกษามากข้ึน 

1. การถายโอนโรงเรียนทำใหมีภาระในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกวาองคกรท่ีไม
ถายโอนโรงเรยีน 

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

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

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1.มีองคความรูดานการจัดและบริหารการศึกษา
มากกวา อปท.อ่ืนๆ 

1. จะทำใหบุคลากรมีความรูเรื่องระเบียบกฎหมายให
ถองแทเพ่ือการปรับใชในพ้ืนท่ีใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไดแก ตลาดชองจอม 
และอางเก็บน้ำเข่ือนหวยดาน 
2. มีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  หมูท่ี 2 
 

1. พ้ืนท่ีบางหมูบานเปนพ้ืนท่ีบริหารจัดการลำบาก 
กลาวคือ อยูหางไกลจากท่ีทำการ อบต. มีปญหาเรื่อง
เอกสารสิทธิในท่ีอยูอาศัยและท่ีทำกิน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเขาสู AEC จะทำใหมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวใน
พ้ืนท่ีมากข้ึน สรางรายไดใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี 

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

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. ทำเลท่ีตั้งของตำบลมีแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดนมาก 1. การทำอยางไรเพ่ือบริหารจัดการกับปญหาคนไร

สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไมเขา
ศึกษาในสถานศึกษา ปญหาท่ีอยูอาศัยท่ีไมมีเอกสาร
สิทธิ 
2. วางนโยบายไมรับถายโอนภารกิจท่ีไมพรอมจะ
ดำเนินการ 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
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3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชน อำนาจตอรอง
ตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละ
ประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลดาน ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 8 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหาร
สวนตำบลดาน ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดาน ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทำงาน หรือการอ่ืน
ใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจำเปน 
เปนตน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน 

ปญหาการแบงชนชั้น ถาคนไทยทำงานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดาน ตองใหความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมี
การฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในไทยมากข้ึน  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตำบลดาน ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปน        

เข่ือนหวยดาน เข่ือนหวยเชิง รวมท้ังรวมบูรณาการการทำงานกับโรงแรม รีสอรท ท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสู
ความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวดังกลาว 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
  องคการบริหารสวนตำบลดาน  เรงพัฒนาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรใหเพียงพอกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเพียงตอการอุปโภค บริโภค กับความตองการของประชาชน เชนการ
ดำเนิน การขุดลอกคลองสงน้ำ  ขุดลอกอางเก็บน้ำ การกอสรางฝายน้ำลน  การกอสรางระบบประปาและขยาย
เขตประปา เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนตอไป 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบรหิาร และการบริการ 
 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดาน  จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนำครูชาวตางชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเขามาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนำรองไปสูโครงการอ่ืนๆ
ในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
      เพ่ือสงเสริมอาชีพการบริการ การทองเท่ียว การคาขาย จำหนายสินคา และการลงทุน 
ระหวางประเทศ ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตลาดชายแดนชองจอม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาดชายแดน
ชองจอม  สงเสริมการประกอบอาชีพ การคาขาย การลงทุน สงเสริมการบริการนักทองเท่ียว ท่ีพัก ขอมูล 
ขาวสาร 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมท้ังปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ี
ตองการทำนิติกรรมตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบำรุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ี
ภาครัฐจำตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 11 

แผนยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตรดานความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการ

สรางความเปน

ธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตรความเขมแข็ง

ภาคเกษตร ความมั่นคง

ของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตรการสรางความ

เช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

สูสังคมแหงการเรยีนรู

ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจสูการ

เติบโตอยางมีคณุภาพและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

สรางคนใหมีคณุภาพ เพ่ือพัฒนา
คนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย 
จิตใจ และสติปญญารอบรู เทา
ทันการเปลีย่นแปลงสามารถ
ดำรงชีพไดอยางมีคณุภาพ 

เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจโดยการยก

มาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดาน

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ

ทองเท่ียว 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ี 

ปาไมปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำ พัฒนาแหลง
น้ำและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการ
แพรกระจายดินเคม็ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการโดยสงเสริมทำเกษตรอินทรีย 

สรางสังคมและ

เศรษฐกิจฐานรากให

เขมแข็ง เพ่ือสราง

ความมั่นคงดานอาหาร 

แกไข 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมี

ความรูความเขาใจในการผลิตสินคา

เกษตรอินทรีย การผลิตพันธุขาวหอม

มะลิอินทรียใหไดมาตรฐาน การเพิ่ม

พื้นที่เกษตรอินทรีย รวมถึงการพัฒนา

แหลงน้ำและบริหารจัดการนำ้อยางเปน

 

ยุทธศาสตรที่ 2  
ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ

การทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดให

เกิดขึ้นแกประชาชนและสามารถพึ่งพา

ตนเองไดจึงไดดำเนินการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำ เชน การ

ตรวจวัดคุณภาพนำ้ การกอสรางฝาย

ชะลอน้ำ การขุดคลอง การปรุงปรุง

ภูมิทัศนสวนสาธารณะ 

  

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ใหแกประชาชนทั้งดานการเกษตร 

หัตถกรรม ศิลปกรรมและผลิตภัณฑ

ชุมชน การสงเสริม 
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ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดำเนินการเพื่อใหประชาชนตามแนวชายแดนมี
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน สามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการตลาดชายแดน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดำเนินการกอสรางและบำรุงรักษา

เสนทางคมนาคมระหวางตำบล อำเภอ 

เพื่อใหมีเสนทางที่ไดมาตรฐานสามารถ

ใชในการสัญจร การขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรและการขนสงสินคาได

อยางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ไดดำเนินการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู 

ความสามารถ สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม การศึกษา

ดูงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจัดหาและ

บำรุงรักษาวัสดุอปุกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล 

เพื่อใหบริการ 

 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักเพื่อเปน

โครงขายอำนวยความสะดวกทางระบบ   

โลจิสติกส รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ

รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุม

ประเทศ GMS/AC+6 

แนวทางพัฒนาที่ 3 
ยกระดับการทองเที่ยว

และพัฒนาภูมปิญญา

ทองถิ่นสูผลิตภัณฑสินคา 

OTOP และSME เพือ่

เพิ่มมูลคาการแขงขัน 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทกุ

ระดับ สงเสริมการศาสนา เรียนรู 

ศิลปะและวัฒนธรรมลานนาของ

จังหวัด และกลุมประเทศ GMS/AC 

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนา ที ่1 
สนับสนุนฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งการ
บริหารจัดการนำ้อยางมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ยั่งยืน 

 

แนวทางพัฒนา ที ่4 
สนับสนุนการลงทุนดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ทักษะการใช ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่
จำเปนในเขตองคกรปกครอง
ทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดำรงความ
สมบูรณและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาดาน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาศักยภาพ

การเกษตรใหมีความรูความ

เขาใจ 
 

กลยุทธ 1.2 พัฒนาสงเสริม

ผลผลิตทางดานการเกษตร

อินทรีย 

กลยุทธ 1.4 พัฒนาการผลิตขาว

หอมมะลิอินทรียใหไดมาตรฐาน 

 

กลยุทธ 1.3 พัฒนาแหลงน้ำและการ

บริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กลยุทธ 2.3 สงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียว 

 

กลยุทธ 2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว    

 

ก ล ยุ ท ธ  2.2 ส ง เส ริ ม แ ล ะ

พัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพ

ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

กลยุทธ ๔.1 สงเสริมและพัฒนา

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธ ๔.2 สงเสริมและพัฒนาสุข

ภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 

 

กลยุทธ ๔.3 สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาระบบการบรกิารสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
 

กลยุทธ ๕.1 รักษาความสงบ

เรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
 

กลยุทธ ๕.4 พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ตลาดชายแดน และ

ฝกอบรมผูประกอบการ 

กลยุทธ ๕.2 ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ ๕.3 ปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

อบายมุข และปญหาแรงงาน

ตางดาว 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ ๓.1 สงเสริมและ

พัฒนาการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

กลยุทธ ๓.2 สงเสริมและ

พัฒนาการควบคุม ปองกัน 

แกไขปญหาขยะ และมลภาวะ 

 

กลยุทธ ๓.3 สงเสริมและ

พัฒนาการอนุรักษพลังงาน

และการใชพลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการพัฒนาองคกร 
 

กลยุทธ ๗.1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 

 

กล ยุท ธ  ๗ .4 พั ฒ น า

ป รั บ ป รุ ง เค รื่ อ ง มื อ

เครื่องใชและเทคโนโลยี  

 

ก ล ยุ ท ธ  ๗ .2 พั ฒ น า

ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ๗.3 สงเสริมการมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุก

ภาคสวน 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการสงเสรมิและการพัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน
เศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการพัฒนาองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

และการบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานแหลงน้ำ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานคนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานความ
มั่นคงและรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
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เปาประสงค 
เพื่อการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ดาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการกอสรางถนน คสล. 
2.โครงการกอสรางรางระบายนำ้ 
3.โครงการวางทอระบายนำ้พรอมฝาปด 
4. โครงการซอมสรางถนน คสล. 
5.โครงการกอสรางระบบน้ำอุปโภค บริโภค 
6.โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคาร 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ 

กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

เปาประสงค 

     เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

กลยุทธ 

กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑.  สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 
๒.  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
๓.  สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

ฯลฯ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคนและสังคม 

เปาประสงค 

เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการสังคม ดานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

กลยุทธ 

กลยุทธการพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

๑.การพัฒนางานดานถายโอนภารกิจทางการศึกษา      
๒.  การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๓.  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
๔.  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
๕.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
๖.  การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ 

ฯลฯ 

แผนงานสรางดานสุขภาพอนามัย  ดานการศึกษา 
แผนงานสรางดานดานสวัสดิการสังคม ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 เปาประสงค 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชนซ่ึงเปนไปตาม
แนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

กลยุทธ 
กลยุทธการวางแผนกการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

๑.  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.  สรางจิตสำนึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค 
๓.  การบริหารจัดการและการรณรงคกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ 
 

แผนงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เปาประสงค 

เพ่ือพัฒนาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรใหเพียงพอกับการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเพียงตอการ
อุปโภค บริโภค กับความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานแหลงน้ำ 

 

กลยุทธ 
กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการแหลงน้ำสำหรับการเกษตร 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

๑. การขุดลอกคลองสงน้ำ        

๒. การขุดลอกอางเก็บน้ำ        

๓. การกอสรางฝายน้ำลน        

๔. การกอสรางระบบประปาและขยายเขตประปา 

ฯลฯ 

แผนงานการเกษตร 
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เปาประสงค 

เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และใหบรรลุแนว
ทางการดำเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

กลยุทธ 

กลยุทธการพัฒนาดานการเมือง การบรหิาร และการบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

๑.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒.  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
๓.  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
๔.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ฯลฯ 

 

แผนงานดานการเมือง การบริหาร 
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เปาประสงค 

เพ่ือสงเสริมอาชีพการบริการ การทองเท่ียว การคาขาย จำหนายสินคา และการลงทุนระหวางประเทศ
   

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
กลยุทธการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

๑. ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตลาดชายแดนชองจอม    
๒. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาดชายแดนชองจอม           
๓. สงเสริมการประกอบอาชีพ การคาขาย การลงทุน          
๔. สงเสริมการบริการนักทองเท่ียว ท่ีพัก ขอมูล ขาวสาร  

ฯลฯ 

 

แผนงานดานการทองเท่ียว 
 



41 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค 
     เพ่ือปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปฏิบัตงิานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.ดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย 

กลยุทธ 
กลยุทธการพัฒนาดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 

๑.  สงเสริมอัตราการปองกันเฝาระวังรักษาบำบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติด 
๒.  สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 
๓.  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (อุบัติเหตุลดลง)  
๕.  สงเสริมสรางโอกาสการเขากับบริการสาธารณสุข 
๖.  สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ฯลฯ 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดาน 

Strategy Map 

วิสัยทัศน “ตำบลนาอยู ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี” 

 

 ยุทธศาสตร 1.ยุทธศาสตร

การพัฒนาดา

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

เศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

คนและสังคม 

 

4.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

8.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานความ
มั่นคงและ
รักษาความ
สงบ
เรียบรอย 

7.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดานการ

ทองเที่ยว 

6.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดานการเมือง 

การบริหาร 

และบริการ 

 

5.ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดานแหลงน้ำ

  

 

เปาประสงค 1.เพื่อพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.     เพื่อ

สนับสนุน

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ทางเศรษฐกิจ 

3เพื่อ

เสริมสราง

ทักษะของคน

ภายในชุมชน

ทั้งทางดาน

จิตใจ ดาน

การศึกษา  

4.เพื่อพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

5.เพื่อพัฒนา

แหลงน้ำ

สำหรับ

การเกษตรให

เพียงพอ 

 

6.เพื่อ
สนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคสวนใหมี
สวนรวมใน
การพัฒนา 
 

7.เพื่อ
สงเสริม
อาชีพการ
บริการ การ
ทองเที่ยว 
การคาขาย
สินคา  

8 เพื่อ
ปฏิบัติงาน
หรือ
ดำเนินการ
ตามภารกจิที่
ไดรับการถาย
โอน ฯลฯ 
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คาเปาหมาย 1.เพื่อพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

2. เพื่อ

สนับสนุน

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ทางเศรษฐกิจ 

 

3เพื่อ

เสริมสราง

ทักษะของคน

ภายในชุมชน

ทั้งทางดาน

จิตใจ ดาน

ึ  

 

4.เพื่อพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

5.เพื่อพัฒนา

แหลงน้ำ

สำหรับ

การเกษตรให

เพียงพอ 

 

 

6 เพื่อ

สนับสนุน

ประชาชนทุก

ภาคสวนใหมี

สวนรวมใน

การพัฒนา 

 

7.สงเสริม
อาชีพการ
บริการ การ
ทองเที่ยว 
การคาขาย
สินคา  
 

 

8.เพื่อ
ปฏิบัติงาน
หรือ
ดำเนินการ
ตามภารกจิที่
ไดรับการถาย
โอน ฯลฯ 
 

 
กลยุทธ 1.พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

2. พัฒนาการ

สนับสนุน

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ทางเศรษฐกิจ 

 

3.พัฒนาการ

เสริมสราง

ทักษะของคน

ภายในชุมชน

ทั้งทางดาน

จิตใจ ดาน

ึ  

 

4.พัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

5.พัฒนา

แหลงน้ำ

สำหรับ

การเกษตรให

เพียงพอ 

 

6.พัฒนาการ

สนับสนุน

ประชาชนทุก

ภาคสวนใหมี

สวนรวมใน

การพัฒนา 

 

 

7.พัฒนาการ

สงเสริม

อาชีพการ

บริการ การ

ทองเที่ยว 

การคาขาย

ิ   

8.พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
หรือ
ดำเนินการ
ตามภารกจิที่
ไดรับการถาย
โอน ฯลฯ 

 

แผนงาน แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

 แผนงานงบ

กลาง 

 

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 

 

 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน

บริหารทั่วไป 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 
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รายละเอียดยุทธศาสตร 

ความเชือ่ม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงานสนับสนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงสรางพ้ืนฐานมจีำนวน
เพ่ิมมากขึน้ 

85 85 85 85 85 85 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
การกอสรางโครง 
สรางพ้ืนฐานตางๆ 

กองชาง อบจ. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

เพ่ือสนับสนุนเสรมิ 
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทาง
เศรษฐกิจ 

ระดับคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในตำบลมกีาร
พัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง 

10 10 10 10 10 10 
เพ่ือสนับสนุนเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สำนักปลัด จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
การพัฒนาดานคน
และสังคม 

เพ่ือเสริมสรางทกัษะ
ของคนภายในชุมชน
ทั้งดานจิตใจ และ
การศึกษา 

ระดับคุณภาพชีวติดาน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การศึกษา เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

47 47 47 47 47 47 
เพ่ือเสริมสรางทกัษะของคน
ภายในชมุชนทั้งดานจิตใจ และ
การศึกษา 

โครงการดานสงเสริม
ทักษะของคนภายในชุมชน
ทั้งดานจิตใจ และ
การศึกษา 

สำนักปลัด 
กอง

การศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาฯ 

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
การพัฒนาดาน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาดานการ
จัดกาทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

11 11 11 11 11 11 
พัฒนาดานการจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการดานการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

สำนักปลัด 
กองชาง 

กระทรวงทรัพยา 
กรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตร 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร ที่ 5 
การพัฒนาดาน
แหลงน้ำ 

เพ่ือพัฒนาดานแหลง
น้ำสำหรับการเกษตร
ใหเพียงพอกับการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหลงน้ำเพ่ือ
การเกษตรและมีน้ำอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

18 18 18 18 18 18 
เพ่ือพัฒนาดานแหลงน้ำสำหรับ
การเกษตรใหเพียงพอกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตร 

โครงการดานแหลงน้ำ 
โครงการขุดลอก ตางๆ  

กองชาง อบจ. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 7 

ยุทธศาสตร 
ที่ 7 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการ 

เพ่ือสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวม
การตรวจสอบการ
ทำงานของภาครัฐ 

1.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรทุ
ภาคสวน ในดานการเมือง
และสังคม 

12 12 12 12 12 12 

เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาและการ
ตรวจสอบการทำงานของ
ภาครัฐ 

โครงการดานการเมอืง 
การบริหาร และการ
บริการ 

สำนักปลัด
ชาง 

กองคลัง 
กอง

การศึกษา 

กกต. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาดาน
การทองเทีย่ว 

เพ่ือพัฒนาดานแหลง
ทองเทีย่ว การคา
ขาย และการลงทุน 

มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
การคาขายที่ดีขึน้และมีการ
ลงทุนเพ่ิมมาก 

14 14 14 14 14 14 พัฒนาดานการทองเที่ยว 
โครงการดานแหลง
ทองเทีย่ว การคาขาย และ
การลงทุน 

สำนักปลัด 
กองชาง 

อบจ. 
ททท. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาดาน
ความมั่นคงและ
รักษาความสงบ 

เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนนิตามภารกจิ 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความกาวหนา ชมุชนมี
ศักยภาพเขมแข็งเพ่ิมขึน้ 
2ประสิทธิภาพการบริหาร 

15 15 15 15 15 15 
พัฒนาดานความมัน่คงและ
รักษาความสงบเรยีบรอย 

โครงการดานการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนนิตาม
ภารกจิ 

สำนักปลัด  
อำเภอ 
จังหวัด 
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สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
สนับสุน 

1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชาง 
อบจ. 

สป. คลัง 
ศึกษา 

2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลดั 
 

คลัง ชาง 
ศึกษา 

3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 

คลัง ชาง 
 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 

สำนักปลดั 
 

คลัง ชาง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

 
กองชาง 

 
คลัง สำนักปลดั 

ศึกษา 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบริหาร และ
การบริการ 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลดั 
คลัง ชาง 
ศึกษา 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลดั 
 

คลัง ชาง 
ศึกษา 

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมัน่คงและรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

บริหารท่ัวไป 
การดำเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป      แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน     แผนงานงบกลาง 

สำนักปลดั 
 

คลัง ชาง 
ศึกษา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

 องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

ยุทธศาสตร 
พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท 

๑ .ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาด าน
โครงสรางพ้ืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา กอ สรางถนนหินคลุก ถนน
คอนกรีต เส ริม เห ล็ก  ถนน ดิน
ถ น น ล าด ย า ง  อ าค า ร  ไฟ ฟ า
สาธารณะ 
 

85 52,263,500 85 52,263,500 85 52,263,500 85 52,263,500 85 52,263,500 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา 
สงเสริมการประกอบอาชีพ การคา
ขาย การตลาดชุมชน 
 

10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคมแนวทางการพัฒนาเสริมสุข 
ภาพชุมชนการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
 

47 16,074,585 47 16,074,585 47 16,074,585 47 16,074,585 47 16,074,585 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวด 
ล อ ม แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า         
การอนุรักษ การฟนฟู การปองกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 
 

11 5,750,000 11 5,750,000 11 5,750,000 11 5,750,000 11 5,750,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

ยุทธศาสตร 
พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหล ง น้ ำ  แนวทางการพั ฒ นา     
ขุดสระน้ำ บ อบาดาล ขุดลอก 
กอสรางฝาย ประปาหมูบาน อาง
เก็บน้ำ   
 

18 9,000,000 18 9,000,000 18 9,000,000 18 9,000,000 18 9,000,000 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร และการ
บริการแนวทางการพัฒนา สงเสริม
การมีสวนรวม การพัฒนาบุคลากร 
 

12 ๒,๗๗๐,๐๐๐ 12 ๒,๗๗๐,๐๐๐ 12 ๒,๗๗๐,๐๐๐ 12 ๒,๗๗๐,๐๐๐ 12 ๒,๗๗๐,๐๐๐ 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกา
ทองเท่ียว แนวทางการพัฒนา  
ปรับปรุงภูมิทัศน ทองเท่ียว 
 

14 5,150,000 14 5,150,000 14 5,150,000 14 5,150,000 14 5,150,000 

๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ความม่ันคงและรักษาความสงบ 
ขอมูลขาวสาร การปอง 
กันอุ บั ติ เห ตุ  การป องกันแก ไข
ปญหายาเสพติด 
 

15 2,140,000 15 2,140,000 15 2,140,000 15 2,140,000 15 2,140,000 

รวมโครงการท้ังส้ิน 212 95,348,085 212 95,348,085 212 95,348,085 212 95,348,085 212 95,348,085 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๖  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสรางงานวิศวกรรม  เชน ไฟจราจร ไฟสองสวาง ปายจราจร และเครื่องหมายจราจร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 
โครงการกอสรางประตูเปด – ปดน้ำ ฝาย
น้ำลน 

เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

หมูท่ี 1 400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

2 
โครงการกอสรางถนนดินก้ันระหวาง หมูท่ี 
1 – หมูท่ี 14 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 1 400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

3 
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหมูท่ี 
1 หมูท่ี 17 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 1 300,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

4 
โครงการกอสราง คสล.นายสุธี บุญแตง – 
นายดิษฐ บุญแตง ก.5 x ย.350 ม. 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 2 600,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

5 
โครงการกอสรางประปาหมูบาน ในลำ
หวย จากหวยโจรก 

เพ่ือผลิตน้ำประปาให
ประชาชนอยางเพียงพอ หมูท่ี 2 400,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

6 
โครงการกอสราง คสล.นางทองมี ตนงาม 
ก.4 x ย.150 ม. 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 2 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

7 
โครงการกอสราง คสล.นายสมบัต ิสำราญ 
สุข– นายวันชัย อาจภัคด ี

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 3 350,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

8 
โครงการกอสราง คสล.นายสม สิงหจันทร 
– นายยิน ทองมาก 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 3 450,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

9 
โครงการกอสราง คสล.นายเสาร บุญแตง 
– นางเค็ม มาลัย 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 3  400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

10 
โครงการขุดลอกลำหวยกระทม ม.
4 – ปลัดษี ม.10 พรอม
กอสรางฝายชะลอน้ำ 2 จดุ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

หมูท่ี 4 600,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

11 
โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 4 
บานกระทม – บานปลดัษี 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 4 490,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

12 
โครงการกอสรางระบบ ระบายน้ำ 
ภายในหมูบาน 

เพ่ือระบายน้ำในฤดฝูนท่ี
ทวมขัง หมูท่ี 4 350,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

13 
โครงการกอสรางถนน คสล. นาย
ยุทธศักดิ์ วรธรรม 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 5 490,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

14 
โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
นายสวัสดิ์ อ่ึงช่ืน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 5 490,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

15 
โครงการกอสรางถนน คสล. นาย
พัฒนา วงสาล ี

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 5 490,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

16 
โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียง
ประจำหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ 

หมูท่ี 6 150,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

17 
โครงการกอสรางลานกีฬา หนา
ศาลากลางหมูบาน 

เพ่ือใชเปนลานเอกน
ประสงค 

หมูท่ี 6 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

18 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 4 
จุด 

เพ่ือใชในการสอดสอง
ดูแล 

หมูท่ี 6 150,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

19 
โครงการกอสราง คสล.นายโกมล  
– นายพรหมจักร 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 7 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

20 
โครงการกอสราง คสล.นางลวน 
ตำทอง  – ศาลากลางหมูบาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 7 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

21 
โครงการขยายเขตไฟฟารอบ
หมูบาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 7 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

22 
โครงการกอสรางระบบ ระบายน้ำ 
จากศาลากลางหมูบาน – วัด 

เพ่ือระบายน้ำในฤดฝูนท่ี
ทวมขัง หมูท่ี 8 350,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

23 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทาง 
เขาหมูบาน – แยกนางหนู สังข
เงิน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 8 400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมปีญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

24 
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ 2 
จุด หวยพอก 

เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

หมูท่ี 8 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

25 โครงการขุดลอกลำหวย พอก  
เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 

อุปโภค บริโภค 
หมูท่ี 9 500,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

26 
โครงการกอสราง คสล.นายสม 
จันทรสี  – ศาลากลางหมูบาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 9 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

27 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก เสน
ฝายน้ำลน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 9 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

28 โครงการขุดลอกลำหวยฝายน้ำลน 
เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 

อุปโภค บริโภค 
หมูท่ี 10 500,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

29 
โครงการกอสราง คสล.ผอ.ชัย
โรจน นนธิจันทร – นางคำมิ่ง 
นนธิจันทร 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 10 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

30 
โครงการกอสราง คสล.นางประชุม 
นนธิจันทร – นายสมทรง สมวงศ 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 10 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

31 
โครงการกอสราง คสล.นางมัย  – 
นางแสวง แปนทอง 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 11 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

32 
โครงการกอสราง คสล.ภายใน
หมูบาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 11 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

33 
โครงการกอสรางถนนดิน ตดิ
โรงงานแปง  

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 11 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

 
 

  วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก 

34 
โครงการซอมแซมระบบน้ำประปา
หมูบาน 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
น้ำประปาใหดีข้ึน หมูท่ี 12 350,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

35 
โครงการกอสราง คสล.ศาลปูตา
เจมาะ – นางเสียน ตรงศูนย 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 12 400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

36 
โครงการกอสรางสะพานเหล็กขาม
ฝายน้ำลน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 12 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

37 
โครงการกอสราง คสล.นายเพ็ง 
แวดลอม  

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 13 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

38 
โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือการ 
เกษตร นายบุญโฮม จันทรภักดี – 
เสนบานโจรก   

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 13 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

39 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
บานนายแสวง สาลีพันธุ 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 13 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

40 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
รอบหมูบาน 

เพ่ือปองกันน้ำทวม หมูท่ี 14 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

41 
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนไดใชน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี 14 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางพอเพียง 
หมูท่ี 14 350,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

43 
โครงการกอสราง ถนนดิน สาย
รานซื้อของเกา – สระน้ำประปา 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 15 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

44 
โครงการขุดลอกสระน้ำประปา
หมูบาน 

เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

หมูท่ี 15 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

45 
โครงการขุดลอกสระน้ำภายใน
หมูบาน 

เพ่ือกักเก็บน้ำไวสำหรับ 
อุปโภค บริโภค 

หมูท่ี 15 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

46 
โครงการกอสราง คสล.บุญโฮม 
แสนดี – นายตมิ บานเย็น ก.5 x 
ย.190 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 16 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 
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47 
โครงการกอสราง คสล.นางสรุินร 
บุญมา – นายทวน ฝอยทอง ก.4 x 
ย.100 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 16 300,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบรกิาร

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

48 
โครงการกอสรางถนนดินสามแยก
หนาวัด – ลาดยาง 214 ก.6 x 
900 ม. 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 16 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

49 
โครงการกอสราง คสล.นางสุวรรณนี 
ทัดแกว – นางจันทรเพ็ญ ทัดแกว 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 17 300,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

50 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน 

เพ่ือผลิตน้ำใหพอใช หมูท่ี 17 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

51 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ เพ่ือสองสวางในจุดเสี่ยง หมูท่ี 17 250,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

52 
โครงการกอสราง คสล.214 หนอง
กระทม ภายในคุมหนองกระทม 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน หมูท่ี 18 450,000 

คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน
โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 

ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 

กองชาง 

53 
โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือการ 
เกษตร 214 – นานายนอย โพธ์ิเงิน 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

หมูท่ี 18 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

54 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช หมูท่ี 18 450,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

55 
โครงการกอสรางเข่ือน คสล.ปองกัน
เศษข้ีเถาจากโรงเผาขยะ อบต.ดาน 

เพ่ือปองกันเศษข้ีเถาจาก
โรงเผาขยะ 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

56 
โครงการกอสรางรั้ว สถานท่ี อบต.
ดาน  

เพ่ือสรางบริบทท่ีสวย 
งาม 

ต.ดาน 1,200,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

57 
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สำนักงาน อบต.เกา 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การดำเนินงาน ตางๆ 

ต.ดาน 2,156,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

58 
โครงการขุดลอกรองน้ำระบบประปา  
หมูท่ี 16 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ีมี
คุณภาพ 

ต.ดาน 250,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

59 
โครงการขุดลอกรองน้ำระบบประปา  
หมูท่ี 14 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ีมี
คุณภาพ 

ต.ดาน 250,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 
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60 
โครงการตอเติมฝาเพดานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดาน หมูท่ี 1 

เพ่ือความพรอมในการ
เรียนการสอน 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
มีความพรอมในการเรยีนการ

สอน 
กองชาง 

61 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูเด็ก
ปฐมวัย ทองถ่ินไทยผานการเลน 
(สนามเด็กเลนสรางปญญา) ตำบล
ดาน 5 ศูนย 

เพ่ือเพ่ิมการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัย 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
มีเพ่ิมการเรียนรูเด็กปฐมวัย กองชาง 

62 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี 14   

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 350,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

63 
โครงการปรับปรุงระบบประปา 
อาคาร OTOP 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 100,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

64 
โครงการปรับปรุงระบบทอเมน
จายน้ำประปาหมูบาน  หมูท่ี 14 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 150,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

65 

โครงการกอสรางอาคารศูนย 
บริการประชาชนภายในสำนักงาน 
อบต.ดาน/ปรับปรุงอาคารหอง
ประชุม อบต.ดาน 

เพ่ือบริการประชาชน
ท่ีมาติดตอราชการ 

ต.ดาน 6,500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

66 
โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาหมูท่ี 1   

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 1,957,500 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

67 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู 
บาน คุมเขาดิน บานโจรก หมูท่ี 2 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

68 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
สาธารณะสองสวางภายในตำบล
ดาน จำนวน 76 จุด 

เพ่ือกันอันตารายท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

ต.ดาน 480,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

69 
โครงการขุดลอกรองน้ำดิบเพ่ือ
ผลิตน้ำประปาหมูบาน หมู 3 

เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 250,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

70 โครงการขยายทอประปาหมู 15 
เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

71 
โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค ตำบลดาน 

เพ่ือใชในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

ต.ดาน 2,500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 
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72 
โครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบแรงดันสำหรับ
น้ำประปา ตำบลดาน จำนวน  5 จุด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ำประปา 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

73 
โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ตำบลดาน 
จำนวน 5 จุด 

เพ่ือใชในการแกปญหา
อัคคีภัย 

ต.ดาน 100,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

74 โครงการขยายทอประปาหมู 2 
เพ่ือการผลิตน้ำประปาท่ี
มีคุณภาพ 

ต.ดาน 400,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

75 
โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
สายทางเขาเตาเผาขยะ 

เพ่ือแกไขปญหาการ 
จราจรท่ีทีปญหา 

ต.ดาน 700,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

76 
โครงการกอสรางหองน้ำสาธารณะเพ่ือ
บริการนักทองเท่ียว  

เพ่ือใหบริการแก
นักทองเท่ียว 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

77 
โครงการจดัทำปายประชาสมัพันธชุมชน/
หมูบาน  

เพ่ือใหบริการแก
นักทองเท่ียว 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

78 โครงการปรับปรุงตลาด OTOP 
เพ่ือปรับปรุงแลกเปลี่ยน
สินคาและอ่ืนๆ 

ต.ดาน 500,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

79 โครงการกอสรางซุมเทิดพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรต ิ ต.ดาน 4,000,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

80 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 
เพ่ือดำเนินการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลใหลดลง 

ต.ดาน 3,000,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

81 
โครงการกอสรางกำแพงก้ันแนวเขตบริเวณ
เตาเผาขยะ 

เพ่ือกันแนวเขตท่ีชัดเจน ต.ดาน 1,000,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

82 
โครงการกอสราง คสล.ใน รพ.สต.บานดาน
พัฒนา 

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 150,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

83 
โครงการติดตั้งไฟฟาและกลอง CCTV รร.
เรืองเจรญิ ม.8 

เพ่ือความปลอดภัยและ
ปองกันทรัพยสิน 

ต.ดาน 150,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมปีญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

84 
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร รร.เรอืงเจริญ 
ม.8 

ปรับปรุงอาคารใหพรอม
ในการใชงาน 

ต.ดาน 300,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

85 โครงการกอสราง คสล.ใน รร.เกษตรถาวร 
เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 100,000 
คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยไมมีปญหาและขอทวงติง 
ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ 
กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร  ท่ี 2 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

1 
โครงการสงเสริม กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 400,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

2 
โครงการสงเสริม กลุมเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

3 
โครงการสงเสริม กลุมผลิตปุยชีวภาพ เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

4 จัดซื้อเครื่องคดัแยกเมล็ดพันธขาว
พรอมโรงเรือน 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด 

ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

5 
จัดซื้อเครื่องสีขาว พรอมโรงเรือน เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

6 
 

จัดซื้อเครื่องผลติปุยพรอมโรงเรือน เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด 

ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

7 
จัดซื้อเครื่องอบขาว พรอมโรงเรือน เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

8 
จัดซื้อเครื่องบรรจุขาว  เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด 
ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

9 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนว 
พระราชดำร ิ

เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด 

ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

10 โครงการสงเสริมกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ และรายได ๑8  หมูบาน 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด 

ประชาชนอยูดีมสีุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

แบบ ผ.02 



56 
 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม   3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 
โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม
และวินัยนักเรียน 

เพ่ือสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม ๖ โรงเรียน 60,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 
โครงการสงเสริมกิจกรรมเขาคาย
เยาวชน 

เพ่ือสงเสริมวินัยความสามัคค ี ๖ โรงเรียน 30,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

นักเรียนมีวินัยและ
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

3 
โครงการสงเสริมทักษะภาษา
(ภาษาไทย-กัมพูชา) 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูสื่อสาร ๖ โรงเรียน 30,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู 

กองการศึกษา 

4 
โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
(ดานเกมส) 

เพ่ือสรางเสริมสุขภาพชีวิตท่ีด ี ๑๘ หมู 600,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ท่ีดี 

สำนักปลดั 

5 โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก  เพ่ือเตรียมความพรอมเด็กเล็ก ๖ ศพด. 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เรียนรู 

กองการศึกษา 

6 โครงการบัณฑิตนอย  เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเด็กเล็ก ๖ ศพด. 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เรียนรู 

กองการศึกษา 

7 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเด็กเล็ก ๖ ศพด./6ร.ร. 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เรียนรู 

กองการศึกษา 

8 โครงการกิจกรรมวันแมแหงชาติ  เพ่ือรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ๖ ศพด. 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

เด็กเล็กมีความสำนึก 
จงรักภักด ี

กองการศึกษา 

9 
โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ 

เพ่ือสงเสริมพัฒนากีฬา 18 หมูบาน 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี

กำหนดไว 
ประชาชนไดรวมการ

แขงขันกีฬา 
สำนักปลดั 

10 
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดตีอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

1 ครั้ง 30,000 
บรรลุวัตถุประสงคท่ี

กำหนดไว 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 
กองการศึกษา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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11 
โครงการอบรมความรูดานสุขภาพ
โภชนาการและรดน้ำขอพรผูสูงอายุ
และกิจกรรมวันสงกรานต 2560 

เพ่ือสงเสริมประเพณีไทย ๑ ครั้ง 200,000 
บรรลุวัตถุประสงคที่

กำหนดไว 
ประชาชนไดสืบสาน

ประเพณไีทย 
กองการศึกษา 

12 
โครงการจดังานรัฐพิธีและวันสำคญั
ตางๆ 

เพ่ือสงเสริมวันสำคัญของไทย 5 ครั้ง 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคที่

กำหนดไว 
ประชาชนไดเขารวมวัน

สำคัญ 
กองการศึกษา 

13 
โครงการเสรมิคณุธรรม  จริยธรรมเขา
วัด ทำบุญ ฟงธรรม 

เพ่ือสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 18 หมู 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคที่

กำหนดไว 
เด็กและเยาวชนมี

คุณธรรม จรยิธรรม 
กองการศึกษา 

14 วันทองถ่ินไทย 
เพ่ือรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 รัชกาลท่ี 5 

1 ครั้ง 100,000 
บรรลุวัตถุประสงคที่

กำหนดไว 

รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ 
 รัชกาลท่ี 5 

สำนักปลดั 

15 
อุดหนุนโครงการเฉลมิพระเกียรตแิละ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เพ่ือใหประชาชนแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนในตำบล
ดานท้ัง 18 หมูบาน 17,000 

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

กอง 
การศึกษา 

16 
อุดหนุนโครงการแหเทียนเขาพรรษา 
เช่ือมสัมพันธ ไมตรี ไทย – กัมพูชา 

เพ่ือสัมพันธไมตรไีทย-กัมพูชา เช่ือมความ 
สัมพันธระหวาง  

ประเทศ 
40,000 

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนระหวาง 2 
ประเทศสัมพันธไมตรีท่ี
ดียิ่งข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

17 
อุดหนุนท่ัวไปสำหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมูบานละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  

เพ่ือบริการสาธารณสุข ประชาชนในตำบล
ดานท้ัง ๑8หมู 2๗0,000 

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณสุขท่ีด ี

สำนักปลดั ฯ 

18 
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาในระดับ
ตางๆ 

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆ 

ประชาชนในตำบล
ดานท้ัง 18 หมูบาน 

200,000 
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณสุขท่ีด ี

สำนักปลดั ฯ 

19 
อุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ๖ ศูนย ๕๓๖,๕๓๖ 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

กองการศึกษา 

20 อุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ๖ โรงเรียน ๒,๕๓๗,๐๔๙ 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

แบบ ผ.02 
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21 
อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือไดรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนตอรางกาย 

๖ ศูนย ๑,๓๗๒,๐๐๐ 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือไดรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน  

กองการศึกษา 

22 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน 
เพ่ือไดรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนตอรางกาย  

๖ โรงเรียน ๕,๒๙๖,๐๐๐ 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือไดรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน  

กองการศึกษา 

23 
อุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ศพด. 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ การพัฒนา 
๖ ศูนย ๔๗๖,๐๐๐ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหมีทักษะ  การ
พัฒนา 

กองการศึกษา 

24 
โครงการสงเสริมการเรยีนรูเด็กปฐมวัย 
ทองถ่ินไทยผานการเลน (สนามเดก็
เลนสรางปญญา) ตำบลดาน 5 ศนูย 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ การพัฒนา 5 ศูนย 500,000 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหมีทักษะ  การ
พัฒนา กองการศึกษา 

25 
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆ 

ตำบลดาน 40,000 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะท่ีด ี

สำนักปลดั ฯ 

26 
อุดหนุนโครงการกาบเชิงเมืองเกษตร
อินทรีย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเมืองเกษตรอินทรีย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลดาน 30,000 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะท่ีด ี

สำนักปลดั ฯ 

27 อุดหนุนโครงการวันเดียวเท่ียวกาบเชิง 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

ตำบลดาน 30,000 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะท่ีด ี

สำนักปลดั ฯ 

28 งานบุญประเพณีเทศนมหาชาต ิ
เพ่ือสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม 
18 หมูบาน 50,000 100 % 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

29 งานบุญประเพณีแซนโฎนตา 
เพ่ือสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม 18 หมูบาน 50,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

30 งานสืบสานบุญประเพณตีักบาตรเทโว 
เพ่ือสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม 
18 หมูบาน 50,000 100 % 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

31 
งานสบืสานบุญประเพณีทำบุญรวม
มิตร 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

18 หมูบาน 50,000 100 % 
สืบสานประเพณี

วัฒนธรรม 
กองการศึกษา 

32 
งานสืบสานบุญประเพณีบุญสูขวัญกอ
เจดียขาวเปลือก 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 18 หมูบาน 50,000 100 % สืบสานประเพณี

วัฒนธรรม กองการศึกษา 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02 
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33 งานสืบสานบุญประเพณีบุญกฐิน เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 50,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

34 
งานสืบสานบุญประเพณสีงน้ำพระกอ
เจดียทราย 

เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 50,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

35 งานสืบสานบุญประเพณี สรภญัญะ เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 50,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

36 โครงการแหเทียนเขาพรรษา ไทย  เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 200,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

37 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 150,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

38 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 200,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

39 
โครงการรดน้ำขอพรผูสูงอายุ (วัน
สงกรานต) 

เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18 หมูบาน 200,000 100 % สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม กองการศึกษา 

40 
โครงการอบรมคณุธรรมและความโปรง 
ใสในการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพ่ือสรางความมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ต.ดาน 20,000 100 % 
มคีุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนิน 

งาน 
สำนักปลดั 

41 
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุขหมูบานละ 20,000 บาท 

เพ่ือดำเนินตามพระราชดำรดิาน
สาธารณสุข 

ต.ดาน 360,000 100 % 

ดำเนินตาม
พระราชดำริดาน

สาธารณสุข 
สำนักปลดั 

42 
โครงการ สตัวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ สุนัขบา 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ สตัวปลอด
โรค คนปลอดภัย 

ต.ดาน 100,000 100 % 

ขับเคลื่อนโครงการ 
สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย 
สำนักปลดั 

43 

โครงการ สำรวจขอมูลจำนวนสัตว  และ
ข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคจากโรค
พิษสุนัขบา  

เพ่ือ สำรวจขอมลูจำนวนสตัวและ
ข้ึนทะเบียนสตัว 

ต.ดาน 50,000 100 % 

สำรวจขอมลูจำนวน
สัตวและข้ึนทะเบียน

สัตว 
สำนักปลดั 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02 
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44 
โครงการดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได 
ต.ดาน 500,000 100 % 

มีการชวยเหลือผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

สำนักปลดั 

45 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ดาน 

เพ่ือ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ดาน 

ต.ดาน 600,000 100 % 
มีการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

สำนักปลดั 

46 
โครงการเกษตรเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

ต.ดาน 100,000 100 % 
มีอาหารกลางวันให

นักเรียนไดรับประทาน 
สำนักปลดั 

47 
โครงการสนับสนุนกีฬาเครือขายกาบเชิง 
2 (ชองจอม) 

เพ่ือสนับสนุนกีฬาเครือขาย ต.ดาน 100,000 100 % 
มีใหนักเรียนไดเขารวม

กีฬาเครือขาย 
สำนักปลดั 

58 โครงการวันไหวคร ู เพ่ือระลึกถึงพระคุณคร ู ต.ดาน - 100 % 
เด็กไดระลึกถึงพระ

คุณคร ู
กองการศึกษา 

59 โครงการบำรุงรักษาและซอมแซม ศพด. 
เพ่ือบำรุงรักษาและซอมแซม 
ศพด. 

ต.ดาน 10,000 100 % 
บำรุงรักษาและซอมแซม 

ศพด. 
กองชาง 

60 โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก 
เพ่ือให เด็กสุขภาพและอนามัย 
แข็งแรง 

ต.ดาน 5,000 100 % 
เด็กสุขภาพและอนามัย 

แข็งแรง 
กองการศึกษา 

61 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู ปลอดโรค 
เพ่ือศูนยเด็กเล็กมีสภาพแวดลอม
นาอยู ปลอดโรค  

ต.ดาน 5,000 100 % 
เด็กสุขภาพและอนามัย 

แข็งแรง 
กองการศึกษา 

62 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 
เพ่ือให ศพด.มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ต.ดาน - 100 % 
ศพด.มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองการศึกษา 

63 โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
เพ่ือ แกไขปญหาพฤติกรรมของ
เด็ก 

ต.ดาน - 100 % 
แกไขปญหาพฤติกรรม

ของเดก็ 
กองการศึกษา 

64 
โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภยั 
 

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพและ
อนามัย แข็งแรง 

ต.ดาน 50,000 100 % 
แกไขปญหาสุขภาพและ

อนามัย แข็งแรง 
สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร ท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   4.1.แผนการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 โครงการปลูกตนไม(หน่ึงฝน หน่ึงคน หน่ึง
ตน) 

เพ่ือฟนฟูสภาพปาชุมชน ๑๘ หมู 100,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีปาชุมชน

ท่ีสภาพสมบูรณ 
สำนักปลดั 

2 
 

โครงการก้ันแนวเขตปาชุมชน(รั้ว) เพ่ือการอนุรักษปาชุมชน ๑8 หมู 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีการ
อนุรักษปาชุมชน 

กองชาง 

3 
 

โครงการจดัซื้อถังขยะประจำหมูท่ีบาน เพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม ๑๘ หมู 200,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีการเก็บ
รักษาความสะอาด 

สำนักปลดั 

4 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนแหลงน้ำ/ลำหวย 

เพ่ือความสะอาดของ
แหลงน้ำ 

18 หมู 800,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีแหลงน้ำ
สาธารณะสะอาด 

กองชาง 

5 
 

โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

เพ่ือปองกันพังทลายของ
ดิน 

1๘ แหง 50,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ี

ดี 
สำนักปลดั 

6 
 

โครงการกอสรางธนาคารขยะ เพ่ือการกำจัดขยะมลูฝอย 18 หมู 100,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีการรักษา

สิ่งแวดลอมท่ีด ี
สำนักปลดั 

7 
 

โครงการกำจดัวัชพืช แหลงน้ำสาธารณะ 
เพ่ือความสะอาดของ
แหลงน้ำ 

๑๘ หมู 200,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีแหลงน้ำ

ท่ีสะอาด 
สำนักปลดั 

8 
โครงการฟนฟูปาชุมชน เพ่ือการอนุรักษปาชุมชน ๑๘ หมู 100,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีการ
อนุรักษปาชุมชน 

สำนักปลดั 

 
 
 

  วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา งบประมาณและที่มา งบประมาณและ งบประมาณ

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

ที่มา และที่มา 

9 
 

โครงการกำจดัขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือการกำจัดขยะมลูฝอย 18 หมู 3,500,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีการรักษา

สิ่งแวดลอมท่ีด ี
กองชาง 

10 
 

โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์  รักพ้ืนท่ีสี
เขียว 

เพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม ๑๘ หมู 100,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีการเก็บ
รักษาความสะอาด 

สำนักปลดั 

11 
 

โครงการสุขาภิบาลตลาดสด 
เพ่ือใหตลาดมีความ
สะอาด 

1   แหง 100,000 
ดำเนินโครงการอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
ประชาชนมีตลาดถูก

สุขลักษณะ 
สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลดาน  
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ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร  ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ   5.1.แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 1  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

2 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 2  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

3 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 3  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

4 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 4  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

5 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 5  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

6 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 6  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

7 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 7  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

8 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  

หมูท่ี 8  
เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค

บริโภค 
1 แหง 500,000 

ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

9 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 9  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

  
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.01 
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10 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 10  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

11 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 11  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

12 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 12  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

13 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 13 

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

14 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 14  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

15 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 15  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

16 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 16  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

17 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 17  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

18 
โครงการขุดลอกลำหวย/ขุดลอกสระสาธารณะ  
หมูท่ี 18  

เพ่ือเปนแหลงน้ำอุปโภค
บริโภค 

1 แหง 500,000 
ดำเนินโครงการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 

ประชาชนมีแหลง
น้ำอุปโภค บรโิภค 

กองชาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร  ท่ี 7 ดานการพัฒนาองคกร แบบ ผ.02 
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน    6.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

1 โครงการ อบต.พบประชาชน 
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน
และรับฟงปญหา 

๑๘ หมู 2๕0,๐๐๐ 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
ประชาชนมีสวนรวม
การบริหารจัดการ 

สำนักปลดั 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
อบต.ดาน/สมาชิกทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ต.ดาน ๕๐๐,๐๐๐ 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
การบริหารจัดการท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

3 
โครงการศักยภาพบุคลากรพนักงาน อบต.
ดาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ต.ดาน 4๐๐,๐๐๐ 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
การพัฒนาบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

4 
โครงการอบรมเตรียมการเลือกตั้งของ 
อปท. 

เพ่ือพัฒนาการเลือกตั้งทองถ่ิน ๑๘ หมู 100,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
ประชาชนมีความรู
เขาใจการเลือกตั้ง 

สำนักปลดั 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ๑ แหง 200,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
ประชาชนมีแหลง
การเรยีนรูตำบล 

สำนักปลดั 

6 
โครงการประชุมประชาชนจัดทำแผน
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาหมูท่ีบานชุมชน ๑๘ หมู ๑๐๐,๐๐๐ 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 

ประชาชนมี
แผนพัฒนาหมูท่ี

บาน 
สำนักปลดั 

7 
โครงการฝกอบรมระเบียบ กฎหมาย 
ทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ ๑๘ หมู 100,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของโครงการ 
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจทองถ่ิน 

สำนักปลดั 

8 
โครงการจดัระบบ จัดเก็บ ประปาหมูท่ี
บาน 

เพ่ือประสิทธิภาพการบริการ ๑๘ หมู ๑๐๐,๐๐๐ 
เปาหมายรอยละ 
100 ของโครงการ  

การจัดเก็บรายไดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

9 
โครงการ วางผังเมือง แผนท่ีภาษี และ
ท่ีดิน 

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีด ี ๑๘ หมู 100,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของ
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 



66 
 

10 โครงการบัณฑิตนอย เพ่ือมอบวุฒิบัตรแกเด็ก ๖  ศูนย 20,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของ
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สำนักปลดั 

11 โครงการกีฬา  ศพด. 
เพ่ือใหมีทักษะการพัฒนาดาน
การกีฬา 

๖  ศูนย 100,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของ
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สำนักปลดั 

12  โครงการจดัการเลือกตั้ง 
เพ่ือใหการดำเนินการเลือกตั้ง 
เปนไปตาม พรบ.สภาตำบล 

ต.ดาน 800,000 
เปาหมายรอยละ 

100 ของ
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีด ี

สำนักปลดั 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลดาน 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร ท่ี 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว   7.1 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนอางเก็บน้ำเข่ือนหวย
ดาน  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ แหง 400,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนมีอางเก็บ
น้ำท่ีสะอาดสายงาม 

กองชาง/อบจ. 

2 
โครงการปรบัปรุงภมูิทัศนอางเก็บน้ำเข่ือนหวย
เชิงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 1 แหง 2,000,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนมีอางเก็บ
น้ำท่ีสะอาดสายงาม 

กองชาง/อบจ. 

3 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ /หรอืสนามกีฬา เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ต.ดาน 1,000,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
นักทองเท่ียวสนใจท่ี
จะเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

กองชาง/อบจ. 

4 
โครงการประชาสมัพันธการทองเท่ียว(ลอย
กระทง) 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ ครั้ง 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

นักทองเท่ียวไดใช
บริการขอมลู 
ขาวสาร 

กองชาง/อบจ. 

5 โครงการกอสรางศูนยบริการนักทองเท่ียว เพ่ือการบริการนักทองเท่ียว 1 แหง 200,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
นักทองเท่ียวไดใช
ศูนยบริการทองเท่ียว 

กองชาง/อบจ. 

6 
โครงการประชาสมัพันธการทองเท่ียว(บุญบ้ัง
ไฟ) 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ ครั้ง 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

นักทองเท่ียวไดใช
บริการขอมลู 
ขาวสาร 

กองชาง/อบจ. 

7 
โครงการจดัทำปายบอกทางสญัลกัษณการ
ทองเท่ียว 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 1 แหง 200,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

นักทองเท่ียวไดใช
บริการขอมลู 
ขาวสาร 

กองชาง/อบจ. 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

8 
โครงการสงเสริมดานการคาชุมชน (ตลาด
เขียว) 

เพ่ือสงเสริมการตลาดชุมชน ๒ แหง 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนมีศูนย

จำหนายผลิตภัณฑ 
สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 
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9 
โครงการจดัทำปายประชาสมัพันธแจงเตือน
เด็กจมน้ำ หามท้ิงขยะ  สิ่งปฏิกูล 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ แหง 50,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

นักทองเท่ียวไดใช
บริการขอมลู 

ขาวสาร 
กองชาง 

10 
โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ แหง 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
มีแหลงเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักปลดั 

11 
โครงการสงเสริมการปลูกสมุนไพร (หมอ
สมุนไพร) 

เพ่ือการสื่อสารการทองเท่ียว ๑ ครั้ง 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
สงเสริมการปลูก

สมุนไพร 
สำนักปลดั 

12 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนเกาะกลางถนน 
บริเวณตลาดชองจอม 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑ แหง 1,000,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ

กลางถนน 
กองชาง/อบจ. 

13 
โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสื่อสารการทองเท่ียว 2 แหง 200,000 

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

นักทองเท่ียวไดใช
บริการขอมลู 

ขาวสาร 
สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร  ท่ี 5  ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย 8.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน  8.2แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

แบบ ผ.02 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 100,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

2 โครงการติดตั้งปายจราจร เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 100,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
กองชาง 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจราจร เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 200,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

4 โครงการอบรมการใชวิทยุเครื่องมอืสื่อสาร เพ่ือการแจงขอมูลขาวสาร ต.ดาน 50,000 โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

สำนักปลดั 

5 
โครงการตั้งจุดตรวจเฝาระวังการแพรระบาด
ยาเสพตดิ 

เพ่ือปองกันภัยยาเสพติด ต.ดาน 50,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนปลอดภัย
หางไกลยาเสพติด 

สำนักปลดั 

6 
โครงการติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตตำบล
(Wifi) 

เพ่ือการเรยีนรู ขอมูล ขาวสาร ต.ดาน 500,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดเรียนรู 

ขอมูล ขาวสาร 
กองชาง 

7 โครงการอบรมเตรียมความพรอมจากภัยพิบัต ิ เพ่ือการบรรเทาสารณภัย ต.ดาน 50,000 โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือ 

สำนักปลดั 

8 
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม 

เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 80,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
สำนักปลดั 

 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

9 
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 80,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 
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10 โครงการกอสรางปอมยาม เพ่ือเฝาระวังเหตุท่ีอาจเกิด ต.ดาน 250,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

11 โครงการฝกทบทวน/อบรม ชุด อพปร. ชรบ. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย ต.ดาน 50,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

12 โครงการฝกอบรมพนักงานกูชีพเพ่ิมเต็ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงาน ต.ดาน 30,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

13 โครงการอบรมวิทยุสื่อสารพนักงานกูชีพ เพ่ือประสานงงานท่ีรวดเร็ว ต.ดาน 20,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

14 จัดซื้อตูเก็บอุปกรณดับเพลิง 
โครงการจดัซื้อตูเก็บอุปกรณ

ดับเพลิง 
ต.ดาน 30,000 

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต 

สำนักปลดั 

15 
จัดซื่อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการดับเพลิงทุก
ชนิด 

เพ่ือความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ดาน 50,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 

16 
โครงการจดัทำเครื่องหมายจราจร / แผงกัน
จราจร  

เพ่ือการปองกันอุบัติเหต ุ ต.ดาน 500,000 
โครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต 
สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลดาน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร ท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ       
ท่ีจำเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

1 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.9
เช่ือมตอบานราวนคร ตำบล คูตัน  

เพ่ือความปลอดภัยใน 
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางลาดยาง กวาง 6 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 

4,003,200 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

2 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย 
4 ม.1 บานดาน ตำบลดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางลาดยาง กวาง 8 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 

5,004,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

3 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง โจรก 
- เขาดิน  ม.2 บานโจรก  

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางลาดยาง กวาง 7 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

4,448,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

4 
 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.6 
- ตลาดชองจอม ตำบลดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางลาดยาง กวาง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 

6,672,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

5 
โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง ม.7 ถนนในหมูบาน  

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ซอมแซมลาดยาง กวาง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

2,780,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

6 
โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง ม.11 - ม.8 ตำบล
ดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ซอมแซมลาดยาง กวาง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

3,336,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แบบ ผ.02/1 
แบบ ผ.02/1 
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พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

7 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.
14 - ม.6 ตำบลดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางลาดยาง กวาง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 

6,672,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

8 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.3 
- ม.16  ตำบลดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางถนนลาดยาง 
กวาง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร 
6,672,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

9 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.6 
- ม.17 ตำบลดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

กอสรางถนนลาดยาง 
กวาง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร 
6,672,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

10 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ เพ่ือกำจัดขยะ 1 แหง 3,000,000 
จำนวนขยะลดลงอยาง

ตอเน่ือง 
ขยะมีจำนวนลดลง

อยางเห็นไดชัด 
อบจ. 

11 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง จาก
นานายสงวน โสปนหิริ – คุมเขาดิน 
หมูท่ี 2 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ก.6 x ย.2,000 ม. 4,800,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

12 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.9  
– ราวนคร   

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน – ต.คตูัน 7,256,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

13 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.5 
– ม.9 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 7,320,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

14 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.
14 – ม. 6 แยกสวนยาง 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 35,628,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02/1 
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15 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง นาย
ประมวล ม.6 – โคงบานมะโน ม.7 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 30,904,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

16 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง  นาย
ประมวล ม. 6 –อางเก็บน้ำโพนทอง 
ม.6 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 13,988,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

17 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.6 
– ม.2  

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 9,372,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

18 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
เข่ือนหวยเชิง – สามแยกม. 3 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 7,760,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

19 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง วัด 
ม.7 – ศาลาประชาคม ม.2 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 15,600,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

20 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง  แยก
214 ทางเขาเข่ือน – ทางเขา วัด
ศรีนาคา 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 12,600,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

21 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง สี่
เลนโคกระเหย – แยกดานพัฒนา -
โพนทอง 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 4,760,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

22 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง แยก
214 นายแดง ม.18 – คลองสงน้ำ
หวยดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 20,400,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

23 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง จา
ลักษณ ม.18 – บานสกล 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน 

ต.ดาน 25,060,000 
จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02/1 
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24 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง นา
ตาเฃยีด ม.1 – แยก ป.บรรณ  

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 5,904,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

25 
โครงการกอสรางถนนลาดยางนาตา
พงษ ม.18 – หนองกระทม  

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 920,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

26 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง แยก
ฝายน้ำลนม.12 – รร.ตชด.ชวงท่ี 2 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 1,800,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

24 
โครงการกอสรางถนนลาดยางนาย
เซือยง ม.12 – สามแยกปราสาท
เบง 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 15,040,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

28 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง วัด 
ม.1 – รร.ม.6 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 18,400,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

29 
โครงการกอสรางถนนลาดยางอาง
เก็บน้ำ ม.11 - ม.15 – รร. ม.6 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 21,140,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

30 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง สระ
โชคเท่ียว ม.10 –  บานหนองโย 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 8,400,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

31 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ผญ.
ม.9 – ทอเหลีย่ม ม.10 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 15,060,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

32 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง กระ
ทม ม.4 –  บานหนองโย 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 8,400,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02/1 
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33 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
ศาลาประชาคม ม.2 – ตาตมุ 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 18,984,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

34 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง แยก
เมรุ ม.10 – แยก 2122 ม.5 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 4,400,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

35 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.6 
– ม.2 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 11,148,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

36 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง นา
ยายใจ ม.18 –ม.1 –บานนายจิ๋ว 
ม.12 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 15,864,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

37 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง โจรก 
ม.2 – สนวน ม.3 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 12,000,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

38 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชอง
จอม – ปวงตึก 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 12,000,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

39 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง หนา
วัด ม.8 –  ม.9 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 4,200,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

40 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย 
ม.18 – เขาวัด ม.14 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 1,120,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

41 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย 
4 ม.14 – คสล. ม.1 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 2,040,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

แบบ ผ.02/1 
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42 
โครงการซอมสรางถนนลาดยางสาย
กลางหมูบาน ม.16 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 1,500,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 

43 
โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย
214 – คลองสงน้ำหวยดาน 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การสญัจรของประชาชน ต.ดาน 6,000,000 

จำนวนพาหนะท่ีสญัจรไป
มาบนถนนเพ่ิมมากข้ึน 

การสญัจรไปมาเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย 
อบจ. 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

-------------------------------------------------------- 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 - 2564 

1 งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   2 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา  จำนวน 1 หนวย 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  120 GB   
จำนวน 1 หนวย   
-มีDVD-RW หรือดีกวาจำนวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast  Ratio  ไมนอยกวา 600:1  และ
มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 

32,000 สำนักปลัด 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

แบบ ผ.03 

แบบ ผ.03 
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 องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 - 2565 

2 งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)   3 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer ,Copier ,Scanner  และ FAX 
 ภายในเครื่องเดียวกัน 
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200x dpi หรือ 1200x 4800  dpi   
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำไมนอยกวา 34 หนาตอนาที(ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที(ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)หรือ 10 ภาพตอนาที(ipm) 
-สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
-มีชองเชื่อตอ(Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย(wifi) ได 
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือดีกวา จำนวน
ไมนอยกวา  1 ชอง 
-สามารถใชไดกับ A 3, A 4 , Letter,Legal,และCastom 
 

23,700 สำนักปลัด 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
-------------------------------------------------------- 

แบบ ผ.03 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 - 2565 

3 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน   จำนวน   4  ตู 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

22,000 สำนักปลัด 

4 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน  ตูละ 7,500  บาท  จำนวน 3 ตู ซ่ึงไมสามารถจัดได
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑซ่ึงซ้ือขายตามราคาทองตลาด  ซ่ึงเปนราคาท่ี
ประหยัด 

22,500 สำนักปลัด 

5 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เกาอ้ีพลาสติก  300 ตัว 
โตะ+ เกาอ้ีสำหรับหองประชุมสภาฯ  ขนาด 32 ท่ีนั่ง   1 ชุด 
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู  3 เครื่อง ฯ 32,400 บาท 
โตะทำงาน+เกาอ้ี ทำงาน  3 ชุด ฯ  8,000 บาท 

27,000 
45,000 
97,200 
24,000 

สำนักปลัด 

6 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป วัสดุ สำนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  
ดินสอ  หมึก  น้ำดื่ม  และสิ่งของอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

350,000 สำนักปลัด 

7 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป วัสดุ คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับ  หมึก 
เมาส  แปนพิมพ หัวพิมพ  แผนวงจร  โปรมแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ำกวา  
20,000  บาท  เมนบอรด  ฯลฯ   

150,000 สำนักปลัด 

8 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป วัสดุ งานบาน 

งานครัว 

เพ่ือจายเปนคา กระดาษชำระ ถวยชาม แกวน้ำ เครื่องทำน้ำดื่ม ผงซักฟอก 
น้ำยาลางจาน น้ำยาลางหองน้ำ แปรง - ไมกวาด  - เขง - มุง - ผาปูท่ีนอน - 
ปลอกหมอน - หมอน - ผาหม - ผาปูโตะ - ถวยชาม - ชอนสอม – แกวน้ำ  จาน
รอง  - กระจกเงา และสิ่งของอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับวัสดุงานบานงานครัว 

80,000 สำนักปลัด 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
-------------------------------------------------------- 

  หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หนวยงาน

แบบ ผ.03 
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 ที่ 

 
แผนงาน 

 
พ.ศ. 2561 - 2565 

รับผิดชอบหลัก 

9 งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ราคา 
30,000 บาท คณุลกัษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หนวย มี
หนวยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB มคีวามเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.2 GHz   
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
   1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ  
   2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
   3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB   
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB   
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จำนวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 
19 น้ิว จำนวน 1 หนวย 

30,000 สำนักปลัด 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3 
องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

-------------------------------------------------------- 
 

  หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หนวยงาน

แบบ ผ.03 
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 ที่ 

 
แผนงาน 

 
พ.ศ. 2561 - 2565 

รับผิดชอบหลัก 

10 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับ  หมึก เมาส  
แปนพิมพ หัวพิมพ  แผนวงจร  โปรมแกรมคอมพิวเตอร  เมนบอรด  ฯลฯ  ปรากฏ ใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ( กองคลัง อบต. )  งบลงทุน 

60,000 กองคลัง 

11 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุ 
สำนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ประจำสำนักงานในประเภทวัสดุสำนักงาน  เชน  
กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหาร งานคลัง  (  กองคลัง  อบต. ) 

80,000 กองคลัง 

12 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

1) คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน (มอก) จำนวน  2  ตู เปน   จำนวน 11,000 บาท 
2) คาจัดซ้ือตูบานเลื่อน จำนวน 2 จำนวน 15,000 บาท 
3) คาจัดซ้ือโตะทำงาน   จำนวน 4 ตัว จำนวน 19,200 บาท  
4) คาจัดซ้ือเกาอ้ีเอนกประสงคเบาะนวม  จำนวน   จำนวน  4,000  บาท    

49,200 กองคลัง 

13 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

โตะ+ เกาอ้ี  3 ชุด 30,000 กองการศึกษา 

14 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ประจำสำนักงานในประเภทวัสดุสำนักงาน  เชน   
กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  (  กองคลัง  อบต. ) 

50,000 กองการศึกษา 

15 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับ  หมึก เมาส  
แปนพิมพ หัวพิมพ  แผนวงจร  โปรมแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ำกวา  20,000  บาท  
เมนบอรด  ฯลฯ   

50,000 กองการศึกษา 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

-------------------------------------------------------- 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 - 2565 

แบบ ผ.03 
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16 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน   จำนวน   1  หลัง 6,000 กองการศึกษา 

17 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุกอสราง 

เพ่ือจายเปนคา ไมตางๆ - นํ้ามันทาไม -ทินเนอร - สี - แปรงทาสี - ปูนซีเมนต - 
ปูนขาว - ทราย - สังกะสี – อิฐหรือซีเมนตบลอ็ก - กระเบื้อง - ตะปู - คอน - คีม 
- ชะแลง - จอบ - เสียม - สิ่ว - ขวาน - สวาน – เลื่อย – กบไสไม – เหล็กเสน – 
ทอนำ้บาดาล  - ทอตางๆ - โถสวม - อางลางมือ – ทอนำ้และอุปกรณ และวัสดุ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับวัสดุกอสราง 

200,000 กองชาง 

18 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุสำนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ประจำสำนักงานในประเภทวัสดสุำนักงาน  เชน   
กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหาร 
งานคลัง  (  กองคลัง  อบต. ) 
 

40,000 กองชาง 

19 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุคอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับ  หมึก เมาส  
แปนพิมพ 
 หัวพิมพ  แผนวงจร  โปรมแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ำกวา  20,000  บาท  เมนบอรด  
ฯลฯ   

50,000 กองชาง 

20 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร  จำนวน   2  หลัง 
โตะทำงานพรอมกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ตัว 
เกาอ้ีแบบลอเลื่อนมีพนักพิง 1 ตัว 
 

33,000 
4,500 
2,500 

กองชาง 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
พ.ศ. 2561 - 2565 

21 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปด CCTV พรอมอุปกรณ + ติดตั้ง จำนวน 8 ตัว 
150,000 สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
 

22 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

โครงการจัดซ้ือ เครื่องอานบัตรประชาชน 
20,000 สำนักปลัด 

23 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

จัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู  3 เครื่อง ฯ 32,400 บาท  97,200 กองชาง/สป. 

24 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

จัดซ้ือเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม (GPS) โดยดำเนินการจัดซ้ือเครื่องอานพิกัดดาวเทียม (GPS) 
ขนาดหนาจอแนวทแยงมุม ไมนอยกวา 2.5” ชนิดจอสี , ใชถานขนาด AA  จำนวน 2 กอน กันนำ้
ได , ตัวรับสัญญาณชนิดความไวสูงใช GPS และ GLONASS, เชื่อมตอ High – speed  USB และ 
NMEA 0183 , มีแผนท่ีพ้ืนฐาน , มีแผนท่ีถนนประเทศไทย , มีหนวยความจำภายในเครื่องไมนอย
กวา 4 GB , สามรถใชการดเก็บขอมูลภายนอกได ชนิด micro SD , สามรถบันทึกเสนทาง พิกัด ได  

20,000 กองชาง 

25 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือ คอมพิวเตอรโนตบุต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด มาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ และ
ราคากลางกระทรวง ICT และ หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
 

35,000 กองชาง/สป. 

26 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

จัดซ้ือระเข็นขยะ 3 ลอ จำนวน 2 คัน 6,000 สำนักปลัด 

27 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

จัดซ้ือไฟไซเรนและติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ 100,000 กองชาง 

28 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

วัสดุ
สำนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ประจำสำนักงานในประเภทวัสดสุำนักงาน  เชน  ไฟฟาและวิทยุ และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 100,000 กองชาง 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
พ.ศ. 2561 - 2565 

29 

งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ วิทยาศาสตรและ
การแพทย 
 

จัดซ้ือเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็ก 10,000 สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 

http://103.28.101.10/project51new/specict60.php
http://103.28.101.10/project51new/specict60.php
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 

 

30 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ วิทยาศาสตรและ
การแพทย 
 

จัดซ้ือเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผูใหญ 10,000 สำนักปลัด 

31 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ วิทยาศาสตรและ
การแพทย 
 

จัดซ้ือถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว 10,000 สำนักปลัด 

32 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ วิทยาศาสตรและ
การแพทย 
 

จัดซ้ืออุปกรณปรับอัตราการไหลและควบคุมแรงดันออกซิเจน 10,000 สำนักปลัด 

33 
งานทัว่ไป 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ / พกพา  
- เครื่องปริ้นเตอร ขาว-ดำ / เลเซอร 
- เครื่องสำรองไฟ 

350,000 
สำนักปลดั/กอง

ชาง/กองคลัง/กอง
การศึกษา 

34 
งานทัว่ไป
บริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑสำนักงาน - เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออก 9,000 
สำนักปลดั/กอง

ชาง/กองคลัง/กอง
การศึกษา 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
พ.ศ. 2561 - 2565 

35 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสำรวจ - กลองวัดมุม ชนิดอานคามมุไดละเอียด 10 ฟลิปดา 85,000 กองชาง 

36 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร 

- เครื่องพนเคมลีะอองฝอย ulv 1 เครื่อง 70,000 สำนักปลดั 

37 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

- รถยนตตรวจการณ ดเีซล 
ขับเคลื่อน 4 ลอ 

1,489,000 สำนักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
 

38 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑกอสราง 
- รถตักหนาขุดหลัง 

 
3,300,000 กองชาง 

39 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

- รถยนตบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ขนาด 2,400 CC  แบบเปดขางเททาย 950,000 สำนักปลดั 

40 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

- รถยนตบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ขนาด 6,000 CC แบบเปดขางเททายแบบอัดทาย 2,400,000 สำนักปลดั 

41 
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

- รถยนตบรรทุกน้ำดับเพลิงถังน้ำในตัว  ขนาด 12,000 ลิตร  4,500,000 สำนักปลดั 

42 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

วัสดุการเกษตร เพ่ือจายเปนคา - พันธุพืช - ปุย - วัสดุเพาะชํา – พันธุสัตวปกและสัตวนํ้า - นํ้าเชื้อพันธุสัตว - 
อาหารสัตว – ผาใบหรือผาพลาสติก – สารเคมีปองกันและกำจดัศัตรูพืชและสัตว – อุปกรณ
ในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก จอบ เสียม เครื่องตัดหญา และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับวัสดุการเกษตร 

150,000 สำนักปลดั 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2561 - 2565 

43 งานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือจายเปนคา จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร - พูกันและสี 
- ฟลม – ฟลมสไลด - ภาพถายดาวเทียม – รูปสีหรือขาวดำท่ีไดจากการลาง อัดขยาย  - 
แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วิดีโอเทป, แผนซีดี) ท่ีบันทึกแลวและยังไมบันทึก 
และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 

250,000 สำนักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
 

44 งานบริหารงานท่ัวไป 

วัสดุยานพาหนะ 
และขนสง 

เพ่ือจายเปนคา แบตเตอรี่ - ยางนอก - ยางใน – สายไมล - เพลา - ตลับลกูปน - นํ้ามัน
เบรก  - อานจักรยาน  - หัวเทียน - ไขควง - นอตและสกรู - เบาะรถยนต – กระจกมอง
ขางรถยนต - กันชนรถยนต  -  หมอน้ำรถยนต  - ฟลมกรองแสง – เข็มขัดนิรภัยและ
สิ่งของอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 

300,000 สำนักปลดั 

45 งานทบริหารงานทั่วไป 

วัสดุเชื่อเพลิง
และหลอลื่น 

เพ่ือจายเปนคา นํ้ามันดีเซล - นํ้ามันกาด - นํ้ามันเบนซิน - นํ้ามนเตา  - ถาน - แกสหุงตม 
– นํ้ามนจารบี - นํ้ามันเครื่องและวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น ใช
เก่ียวกับรถสวนกลาง เครื่องตัดหญา รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ 
 

1,000,000 สำนักปลดั 

46 
งานการรักษาความสงบ
ภายใน 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจายเปนคา วัสดุเครื่องดับเพลิง และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ วัสดุเครื่องดับเพลิง 
  
 

150,000 สำนักปลดั 

47 

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

วัสดุ งานจราจร เพ่ือจายเปนคา เสือ้จราจร กรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ ไมกระบอง  และวัสดุอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับ วัสดุ งานจราจร 
 

150,000 สำนักปลดั 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2561 - 2565 

48 
งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข 

วัสดุครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
และการแพทย 

เพ่ือจายเปนคา วัสดุในการตรวจหาสิ่งเสพติด  เวชภัณฑ และสิ่งของท่ีเก่ียวของวัสดุ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 100,000 สำนักปลดั 

49 
งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข 

วัสดุครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
และการแพทย 

เพ่ือจายเปนคา จัดซ้ือเครื่องพนยุง เวชภัณฑ น้ำยาสารเคมี ทรายอะเบท และวัสดุในการ
ปองกันไขเลือดออก  และสิ่งของท่ีเก่ียวของวัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 100,000 สำนักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)  

องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร 
 

50 
งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข 

วัสดุครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
และการแพทย 

เพ่ือจายเปนคา จัดซ้ือวัคซีน วัสดุอุปกรณ ในการปองกันโรคพิษสุนัขบา  และสิ่งของท่ี
เก่ียวของวัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 100,000 สำนักปลดั 

51 งานบริหารทั่วไป วัสดุสำนักงาน 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดโฟม – เครื่องตดักระดาษ  - เครื่องเย็บกระดาษ - กุญแจ - 
ภาพเขียน, แผนท่ี – พระบรมฉายาลักษณ - แผงปดประกาศ - พรม (ตอผืน) – พระบรม
รูปจำลอง  - แผงก้ันหอง (Partition) – นาิกาตั้งหรือแขวน –โตะ –เกาอ้ี – ตูเหล็กเก็บ
เอกสาร – เครื่องถายเอกสาร  และวัสดุท่ีเก่ียวของกับครุภัณฑสำนักงานท่ีจำเปน 

100,000 สำนักปลดั 

52 

งานท่ัวไป 
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

วัสดุ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคา- แผนกรองแสง  - กระดาษตอเนื่อง - สายเคเบิล - เมาส (Mouse) - 
เมนบอรด (Main Board) – เครื่องกระจายสัญญาณ  (Hub) - คัตชีทฟดเดอร (Cut 
Sheet Feeder) - เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM – หัวพิมพหรือแถบพิมพ 
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร –แปนพิมพ (Key Board) – เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) - แผนหรือจานบนัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 
Disk,  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM) และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับวัสดุคอมพิวเตอร 

100,000 กองชาง 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2561 - 2565 

53 

งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

วัสดุไฟฟาและ
วิทย ุ

เพ่ือจายเปนคา ลำโพง - ผังแสดงวงจรตางๆ - ไมโครโฟน - แผงบังคับทางไฟ – ไฟฉาย 
สปอตไลท – ขาตั้งไมโครโฟน  - หัวแรงไฟฟา – เครื่องวดัแรงดันไฟฟา  - เครื่องประจุไฟ 
- โคมไฟฟา พรอมขาหรือกาน – เครื่องวดัความตานทานไฟฟา – มาตรสาหรับตรวจ
วงจรไฟฟา – เครื่องวดักระแสไฟฟา – เครื่องตดักระแสไฟฟาอัตโนมัติ และวัสดุอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 
 

200,000 กองชาง 

แบบ ผ.03 
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54 

งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคา ไมตางๆ - นํ้ามันทาไม -ทินเนอร - สี - แปรงทาสี - ปูนซีเมนต - ปูนขาว - 
ทราย - สังกะสี – อิฐหรือซีเมนตบลอ็ก - กระเบื้อง - ตะปู - คอน - คีม - ชะแลง - จอบ - 
เสียม - สิ่ว - ขวาน - สวาน – เลื่อย – กบไสไม – เหล็กเสน – ทอนำ้บาดาล  - ทอตางๆ 
- โถสวม - อางลางมือ – ทอน้ำและอุปกรณประปา - ราวพาดผา – เครื่องวดัขนาดเล็ก 
และวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับวัสดุกอสราง 
 

400,000 กองชาง 

55 

งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

วัสดุ
วิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

เพ่ือจายเปนคา เคมีภัณฑ สารสม คลอรีน และวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

500,000 กองชาง 
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สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548(แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี2 พ.ศ.2559) (แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561) เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
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(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลศรีค้ำใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสำคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
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(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือเปน

แบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจำเปนท่ี

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ีกลาวมาแลว 
เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 
 
 
 

 

องคการ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

 



89 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดย
ราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อำนาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอำนาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จำเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการ
ทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวา
เปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา

อ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสำนักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแก
ราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจสงผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        “ตนเปนท่ี
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสำคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
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3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ี

ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกำหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกต้ังเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ี
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทำเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ท่ี
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน 
หากพนักงานทองถ่ินใหความสำคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะ
นำมาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพ่ือนำไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 องคการบริหารสวนตำบลศรีค้ำ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนา
ตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจากอบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชน อำนาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน 
และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา 
(เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำใหภูมิภาคนี้ เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC  
เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
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3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 8 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบลศรีค้ำ 
ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  เพ่ือการกอสรางซอมบำรุงงานโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตำบลใหมีความสะดวก
และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคม
ขนสง ดานความสงบเรียบรอย และดานเศรษฐกิจ 
       แนวทางการพัฒนา 
       งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหประชาชนผูรับการบริการสาธารณะไดรับ
ความสะดวก และรวดเร็วข้ึน  โดยเนนการมีมาตรฐานและปลอดภัย ดังนี้ 
       ๑.  กอสรางปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำใหเปนไปดวยความ 

          สะดวก 
       ๒.  กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
       ๓.  กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
       ๔.  บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
  เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีมาตรฐานและทักษะในการ
พัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาความยากจนของจังหวัดสุรินทร 
       แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปร
   รูปสินคาทางการเกษตร 
       ๒.  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 

      ๓.  สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

  เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดาน
สวัสดิการสังคม ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได  
       แนวทางการพัฒนา 
        ๑.การพัฒนางานดานถายโอนภารกิจทางการศึกษา     
            ๒.  การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีทองถ่ิน 
       ๓.  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
       ๔.  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
       ๕.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
       ๖.  การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหา
ภายในชุมชนซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
       แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       ๒.  สรางจิตสำนึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค 
       ๓.  การบริหารจัดการและการรณรงคกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
  เพ่ือพัฒนาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรใหเพียงพอกับการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเพียง
ตอการอุปโภค บริโภค กับความตองการของประชาชน                     
               แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การขุดลอกคลองสงน้ำ              
  ๒. การขุดลอกอางเก็บน้ำ               
  ๓. การกอสรางฝายน้ำลน               
  ๔. การกอสรางระบบประปาและขยายเขตประปา 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริการ 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 
และใหบรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
       แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง 
            และสังคม 
       ๒.  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       ๓.  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
       ๔.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
      เพ่ือสงเสริมอาชีพการบริการ การทองเท่ียว การคาขาย จำหนายสินคา และการลงทุน 
ระหวางประเทศ  
  แนวทางการพัฒนา              
  ๑. ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตลาดชายแดนชองจอม           
  ๒. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาดชายแดนชองจอม           
  ๓. สงเสริมการประกอบอาชีพ การคาขาย การลงทุน           
  ๔. สงเสริมการบริการนักทองเท่ียว ท่ีพัก ขอมูล ขาวสาร 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย 
       เพ่ือปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
  แนวทางการพัฒนา 
                         ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทาง
และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบจากรัฐ 
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       ๑.  สงเสริมอัตราการปองกันเฝาระวังรักษาบำบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติด 
       ๒.  สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 
        ๓.  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (อุบัติเหตุลดลง)  
       ๕.  สงเสริมสรางโอกาสการเขากับบริการสาธารณสุข 
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