
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ 
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้ 

 
 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์ 



๒๑๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 

     ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘ แผนงาน (๕) 

     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 



๒๑๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



๒๑๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ 
๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. 
๒๕70) ดังนี้ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 



๒๒๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๒๒๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๒๒๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
 
 
 



๒๒๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตาม
ผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร    
ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 



๒๒๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 

- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

จ านวน
เงิน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
เงิน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
เงิน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
เงิน 

งบ 
ประมาณ 

๑) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

        

๒) ยุทธศาสตร์ การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

        

๓) ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

        

๔) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

        

๕) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

        

๖) ยุทธศาสตร์ การสร้าง
สังคมท่ีสงบสุขและพึง
ปรารถนา 

        

๗) ยุทธศาสตร์ น้ าแก้จน         
๘) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 
(.................. โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

  

 

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  
 

๓ จากเงินสะสม   
 

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = ............ 
+ 
- เงินสะสม  = ............ 

  

 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ............ 
+ 
- เงนิสะสม = ............. 

  

 

 
(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

(๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย  

น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

  (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก 
ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา 

  (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้ 

  (๑.๔) ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 

  (๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมัง่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม   
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้อง
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 
 

 

๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



๒๒๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
   - ไม่มี - 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน         จ านวนเงิน  182,410  บาท 
   2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีการทางศาสนา      จ านวนเงิน  3,000  บาท 
   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         จ านวนเงิน  100,321  บาท 
   4. ค่าสาธารณูปโภค              จ านวนเงิน  237,638.45  บาท 
   5. ค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร           จ านวนเงิน  9,036,279  บาท 
   6. ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน  629,325  บาท 
   7. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร  จ านวนเงิน  204,240  บาท 
   8. ค่าตอบแทนการด าเนินงานของ อบต. (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ) 

  จ านวนเงิน  397,265.25  บาท 
   9. เงินส ารองจ่าย (ถุงยังชีพช่วงโควิด, จัดตั้งศูนย์พักคอย และวัสดุ) 
                      จ านวน  238,141  บาท 
   10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จ านวนเงิน  37,469  บาท 
   11. เงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญ          จ านวนเงิน  318,560  บาท 
   12. ค่าครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (เครื่องวัดอุณหภูมิ)  จ านวนเงิน  6,000  บาท 
   13. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนและสังคมให้กับบุคลากร 

  จ านวนเงิน  9,700  บาท 
   14. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  จ านวนเงิน  11,000  บาท 

15. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวนเงิน  549,180  บาท 
16. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          จ านวนเงิน  179,969.19  บาท 
17. ค่าวัสดุ (ส านักงาน ไฟฟ้าและวิทยุ งานบ้านงานครัว ยานพาหนะและขนส่ง เชื้อเพลิงและ    
หล่อลื่น การเกษตร คอมพิวเตอร์)          จ านวนเงิน  544,969.75  บาท 
18. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน          จ านวนเงิน  2,374  บาท 
19. รายจ่ายตามข้อผูกพัน            จ านวนเงิน  158,000  บาท 
20. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล จ านวนเงิน  1,050  บาท 

   รวม  20  โครงการ  เป็นเงิน  12,846,891.64  บาท 
 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อบต. (เช่นเว็บไซด์,wifi) 
2. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน 
 
 
 
 



๒๒๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน อบต.ด่านเกวียน 

                 จ านวนเงิน  30,000  บาท 
    รวม  1  โครงการ  เป็นเงิน  30,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
 ยั่งยืน 
   1. จัดซื้อถังขยะประจ าหมู่บ้าน           จ านวนเงิน  40,000  บาท 
   2. โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ     จ านวนเงิน  288  บาท 
    รวม  2  โครงการ  เป็นเงิน  40,288  บาท 
 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

1. โครงการธนาคารขยะ (คัดแยกขยะตามนโยบายรัฐบาล ป้ายประชาสัมพันธ์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศพด. อบต.ด่านเกวียน   จ านวนเงิน  499,900  บาท 
   2. ค่าต่อเติมหลังคาอาคารพัสดุ          จ านวนเงิน  40,300  บาท 
   3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระกุดตะเกียด - กุดโคลน บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 
                      จ านวนเงิน  491,000  บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากส านักงานประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ไป บ้านตูม     
   (เลียบคลองชั่งโคด้านทิศตะวันตก) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6   จ านวนเงิน  490,000  บาท 
   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านลุงชนิด ถึง บ้านนางอรดี จั่น บ้าน     
   หนองสระธาร หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1          จ านวนเงิน  269,000  บาท 
   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายชัยนาท รอดกลาง ถึงบ้านนางวาย  
   เปลี่ยนกระโทก บ้านตูม หมู่ที่ 5          จ านวนเงิน  485,700  บาท 
   7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายยุทธพงษ์ ชะวาลา ไปถึง 
   คลองชั่งโค บ้านตูม หมู่ที่ 5            จ านวนเงิน  444,000  บาท 
   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ นีละกาญจน์ ถึง บ้าน         
   นางวิภาวดี ไทยภักดี บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 10     จ านวนเงิน  119,100  บาท 
   9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญช่วย แก้วมะดัน-บ้านนางบัวริม      
   ป่วนกระโทก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9         จ านวนเงิน  124,000  บาท 
   10. โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก สายสระกุดตะเกียด – กุดโคลน บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 
                      จ านวนเงิน  495,800  บาท 
   11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองชั่งโค ถึงบ้านนายสุพจน์ เปลกระโทก 
   บ้านตูม หมู่ที่ 5               จ านวนเงิน  100,000  บาท 
   12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 9 ไป หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 
                      จ านวนเงิน  261,700  บาท 
   13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอภัสรา ป่ายกระโทก บ้านหนอง      
   สระธาร หมู่ที่ 10              จ านวนเงิน  491,000  บาท 
   14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญชัย แต้มกระโทกบ้านหนองบอน 
   หมู่ที่ 6                 จ านวนเงิน  140,600  บาท 
 



๒๒๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญชัย ถึงบ้านครูน้ า บ้านหนองบอน 
   หมู่ที่ 6                 จ านวนเงิน  166,100  บาท 
   รวม  15  โครงการ  เป็นเงิน  4,618,200  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ านวนเงิน  351,609  บาท 

2. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง          จ านวนเงิน  11,790  บาท 
   3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม,โรงเรียนหนองบอน 

 จ านวนเงิน  839,000  บาท 
4. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวนเงิน  3,378,900  บาท 
5. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ         จ านวนเงิน  856,800  บาท 

   6. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์     จ านวนเงิน  9,500  บาท 
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  (ปีใหม)่ 

                     จ านวนเงิน  20,378.71  บาท 
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  จ านวนเงิน 33,900  บาท 
9. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก      จ านวนเงิน  79,570  บาท 
10. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง      จ านวนเงิน  20,000  บาท 
11. ค่าอาหารเสริม (นม)           จ านวนเงิน  431,696.04  บาท 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.ด่านเกวียน   จ านวนเงิน  20,000  บาท 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  จ านวนเงิน  20,300  บาท 
14. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน       จ านวนเงิน  100,000  บาท 
รวม  14  โครงการ  เป็นเงิน  6,173,443.75  บาท 

 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
   1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประชาสัมพันธ์) 

2. โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลด่านเกวียน 
3. ขับเคลื่อนการน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ประชุมกรรมการ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  น้ าแก้จน 
   - ไม่มี - 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
   - ไม่มี – 

รวมทั้งสิน  59  โครงการ  เป็นเงิน  23,708,823.39  บาท 
 
 
 
 
 

 



๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการท่องเที่ยว  จ านวน  1  โครงการ 
     1. โครงการส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี  จ านวน  7  โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต.ด่านเกวียน 
3. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
4. โครงการส ารวจแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 
5. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ 
6. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนชุมชน 
7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน   จ านวน  3  
โครงการ 

1. โครงการจ้างนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
     2. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน   
จ านวน  4  โครงการ 
     1. โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 

2. ออกข้อบัญญัติต าบลควบคุมการจัดระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการทดสอบคุณภาพน้ า 
4. โครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  8  โครงการ 
     1. ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ที่ ๑ ฝายมูลหลง 
     2. ก่อสร้างบล้อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๑ ช่วงมูลหลง ไป คลองยาง 
     3. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายช านาญ  ถึงเหมืองละลม 
     4. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากนานางกอบ ถึง สะพาน 
     5. ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ท่ี ๙ ไป หมู่ที่ ๔ 
     6. ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้า อบต. บ้านนางประทุม ด่านกระโทก หมู่ 10 
     7. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จากหมู่บ้านวุฒิพร ถึงสุดเขต อบต.ด่านเกวียน 
     8. ติดตั้งเสียงตามสาย 6 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากสะพานขาว ถึงสะพานหลังวัด เชื่อมต่อถึงบ้านหนอง 
    พะลาน ต.หนองระเวียง 
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายจากสะพานปูนหมู่ที่ 6 ถึง กม.12 
3. ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายชูชาติ ถึง เหมืองชลประทาน 
4. ก่อสร้างถนน คสล. ไป บ่อขยะ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ ๑๐ 
5. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านญี่ปุ่น-คลองชั่งโค หมู่ 6 เชื่อมต่อถนนหินคลุก  
    อบต.หนองระเวียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  จ านวน  21  โครงการ 
     1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและเยาวชน 

2. จัดให้มีสวนนันทนาการ/ลานกีฬาภายในชุมชน 
3. โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน 
4. โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
5. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ 
6. โครงการพัฒนาสตรีเพ่ือลดความรุนแรงของครอบครัว 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสระธาร 
8. โครงการอาหารปลอดภัย 
9. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 
10. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
11. โครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ถ่ิน จิตอาสาคู่คุณธรรม 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
13. โครงการสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 
14. โครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
15. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

     16. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

17. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน 
19. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
20. โครงการแข่งขันกีฬา 

     21. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามกีฬา 
2. โครงการจัดซื้อรถบรรทกุน้ า 
 
 
 
 
 

 



๒๓๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  น้ าแก้จน  จ านวน  2  โครงการ 
1. โครงการจัดหาภาชนะเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค - บริโภค 
2. โครงการขุดลอกคลองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  จ านวน  7  โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
    ต าบล 
3. โครงการจัดท าข้อมูลการเกษตรประจ าต าบล 
4. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 
6. โครงการรณรงค์ให้เกษตรน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า 
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในการปราบศัตรูพืช 
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