
 
 
 

    ประกาศ อบต.เขาจาว 
  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

*************************** 
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูล

และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.เขาจาว จงึขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.เขาจาว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน 
“เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษา ประชาชนอยูดีมีสุข” 

ข. พันธกิจ 
1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธภิาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
2. เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. สงเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม 
4. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
5. สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ  และสรางรายไดใหกับประชาชน 
6. พัฒนา อบต. เปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ  มีมาตรฐานความปลอดภัย 
7. สงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน 
8. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
9. พัฒนาระบบสุขอนามัยของประชาชน 
10. สงเสริมกีฬาพ้ืนฐานใหกับประชาชนทุกระดับ 
11. สรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม 
12. สนับสนุนการแกไขปญหาสังคม ยาเสพติด และดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ   ผูดอยโอกาส  

และกลุมสตรี 
 
 
13. สงเสริมการรักษาสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน 



14. ปลูกฝงความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี   
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

15. สงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหมีบทบาทควบคูกับองคกรภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาสังคมและชุมชนทองถ่ิน 

16. สงเสริมการรับราชการใหมีความเปนมืออาชีพ 
17. การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความโปรงใสและวางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบ 
18. บูรณาการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมอยางมีประสิทธิภาพ 
19. รักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา  
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว ๕ 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

1.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหได  
มาตรฐาน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  2.1 แนวทางการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม 
  2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพ 

      ไดมาตรฐาน 
  2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการสรางงาน สรางอาชพี และสรางรายไดใหกับประชาชน 
  2.5 แนวทางการพัฒนา อบต.เปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัย 
          2.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน 
 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
  3.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขอนามัยของประชาชน 
  3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกีฬาพ้ืนฐานใหกับประชาชนทุกระดับ 
         3.4 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม 
 

3.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการแกไขปญหาสังคม ยาเสพติด และดูแลเด็ก เยาวชนคน
พิการ คน  สูงอายุ ผูดอยโอกาส และกลุมสตรี 

3.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการรักษาสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

4.1 แนวทางการพัฒนาปลูกฝงความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
                         ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหมีบทบาทควบคูกับ 
                         องคกรภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถ่ิน 

4.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการรับราชการใหมีความเปนมืออาชีพ 
4.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความโปรงใส 
      และวางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบ 
 
 
4.5 แนวทางการพัฒนาบูรณาการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมซํ้าซากโดยเด็ดขาด 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



5.1 แนวทางการพัฒนารักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางท่ัวถึง                    
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ง. การวางแผน 
อบต.เขาจาว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

อบต.เขาจาว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี  14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพฒันาเมือง 98 57,405,650.00 98 53,205,650.00 236 395,777,680.00 239 379,923,230.00 241 400,596,030.00 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 8 480,000.00 8 480,000.00 15 710,000.00 16 810,000.00 16 810,000.00 

การพฒันาดา้นสงัคม 38 3,791,050.00 38 3,791,050.00 42 4,076,800.00 43 4,076,800.00 43 4,076,800.00 

การพฒันาดา้นการเมือง

การบริหาร 8 963,000.00 8 963,000.00 8 963,000.00 8 963,000.00 8 963,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหาร

จดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10 550,000.00 10 550,000.00 10 550,000.00 10 550,000.00 10 550,000.00 

รวม 162 63,189,700.00 162 58,989,700.00 311 402,077,480.00 316 386,323,030.00 318 406,995,830.00 

 
จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.เขาจาว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 38 โครงการ งบประมาณ 7,979,406.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้    

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาเมือง 10 3,607,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 130,000.00 

การพัฒนาดานสังคม 19 3,782,406.00 

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 3 420,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2 40,000.00 

รวม 38 7,979,406.00 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาจาว  มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จํานวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 



1.  การพัฒนาเมือง 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกสายวังไทร 
(สะพานใหญ - 
สะพานวัดบึงนคร  
หมูท่ี 1 

488,700.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 5 เมตรยาว
1,300 เมตร 

2.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางลาน
กีฬาอเนกประสงค 
คสล.หมูท่ี 2 

495,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือเปนสถานท่ีเลน
กีฬา ออกกําลังกาย 
และจัดกิจกรรม 
ตางๆ 

จํานวน 1 แหง 

3.  การพัฒนาเมือง 
กอสรางถนน คสล.
ซอย 6 หมูท่ี ๓ 

224,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

4.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 
ขนาดเล็ก หมูท่ี 3 

274,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 3 

5.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซ. 4 หมูท่ี 4 

499,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลติ 

6.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน
หินคลุก ซอย 2 หมูท่ี 

495,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร 



5 , สํานักชาง, สํานักการชาง 

7.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางโรง
จอดรถ (บริเวณท่ีทํา
การ อบต.เขาจาว  

229,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหมีสถานท่ีจอด
รถยนตของ
สํานักงานและผูมา
ติดตอราชการ 

กอสรางโรงจอดรถ
ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 32 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.
เขาจาว 

8.  การพัฒนาเมือง 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจาว 

129,900.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานท่ีภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
เขาจาวใหเหมาะสม
เอ้ือตอการ 

จํานวน 1 แหง 

9.  การพัฒนาเมือง 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก ซ.4 พรอม
ซอมแซมฝายทอลอด 
บริเวณบานนายชาญ 
หมูท่ี 6 

498,900.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พรอม
ฝายนํ้าลนกวาง 5 
เมตร ยาว 
 
 

10.  การพัฒนาเมือง 
โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
(โซลาเซลล   

273,500.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี
ความ เสี่ยง  

พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

11.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสรมิการ
ทองเท่ียวตําบลเขา
จาว  

50,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหตําบล
เขาจาวมีกิจกรรม
ทองเท่ียวและเพ่ือ
เปนสื่อกลางในการ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารสู
สาธารณชน 

จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสมัพันธ
แหลงทองเท่ียวและ
ของดีตําบลเขาจาว
ใหเปนท่ีรูจัก 

12.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชดําริฯ 

30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงานปลัด 
อบต. 

๑.เพ่ือใหประชาชน
นอมนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนตําบลเขา
จาว 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลติ 

13.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุน
ศูนยบริการและ
ถายทอด

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูแกประชาชน
ตําบลเขาจาวเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการ เกษตร 

ฝกอบรมถายทอด
ความรูดาน
เทคโนโลยีการ 



เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเขาจาว 

เกษตรใหกับ
ประชาชนตําบลเขา
จาว 

14.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรม 
และสงเสรมิอาชีพการ
ฝกอาชีพระยะสั้น 

30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือสงเสรมิความรูและ
ทักษะอาชีพใหแกประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว2.
เพ่ือสรางโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและเปน
การเพ่ิมรายไดและลดรายจาย
ในครัวเรือนและเปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัว 

ประชาชนตําบลเขา
จาว จํานวน 30 คน 

15.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.ไดแก 1. โรงเรียน
ชลประทานปราณบุร ี
(สาขาบานทาวังปลา 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจาว 

57,486.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

จัดหาอาหารเสริมนมให
นักเรียน 

1. โรงเรียน
ชลประทานปราณ
บุรี(สาขาบานวัง
ปลา 2. ศพด.บาน
เขาจาว 

16.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเขาจาว โรงเรียน
ในสังกัดสพฐ. 

60,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือลดคาใชจายของ
ผูปกครอง สงเสริมโภชนาการ
ท่ีดีแกเด็กนักเรียน  

รร.และศพด. ใน
พ้ืนท่ี 

17.  
การพัฒนาดาน
สงัคม 

โครงการวันเดก็
แหงชาติ 

30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางทักษะของเด็ก
ใหมีพัฒนาการดานสติปญญา
และประสบการณท่ีดี และ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
กลาคิด กลาแสดงออก และ
พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

พ้ืนท่ี อบต.เขาจาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลติ 

18.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

115,560.00 

สํานักปลดั อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

1.เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาอาหารกลางวันของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว 2. 
เพ่ือสนับสนุนคาจัดการเรยีนการ

เด็กนักเรยีน ใน ศพด.
บานเขาจาว 



อบต. สอนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5
ปในศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก(รายหัว  
3.เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.  โดยจัดสรรเปน - 
คาหนังสือเรยีน - คาอุปกรณการ
เรียน - คาเครื่องแบบนักเรียน - 
คากิจกรรมผูเรียน 

19.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

50,000.00 

สํานักปลดั อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือสรางภูมติานทานโรคใหแก
สัตวเลี้ยง 2.ลดการระบาดของโรค
พิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบาทุกหมูบาน 

20.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนํา
โดยแมลง 

100,000.00 

สํานักปลดั อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีนํามาโดย
แมลงตางๆ 

ดําเนินการฉีดพน
สารเคมีเพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนําโดย
แมลง 
 
 
 
 

21.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการรณรงครวม
ใจตานภัยเอดส  

10,000.00 

สํานักปลดั อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนมี
ความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับโรคเอดส ตลอดจนการ
เรียนรูวิธีการท่ีถูกตองในการ
ปองกันการติดเช้ือเอดส 

จัดกิจกรรมใหความรู 
ความเขาใจเรื่องโรค
เอดส เน่ืองในวันเอดส
โลก วันวาเลนไทนฯลฯ 
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเขาจาว 

22.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 1-6  

120,000.00 

สํานักปลดั อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๑  

 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จํานวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

23.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการฝกอบรม 
ทบทวน เพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

0.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรม ทบทวน เพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหแก อปพร.และจัดซื้อ
อุปกรณใชในงาน อปพร. 

สมาชิก อปพร.ใน
พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 



24.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันใหเด็ก
และเยาวชนไดมคีวามรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับปญหา
และผละกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร และรูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว
จํานวน 30 คน 

25.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

สนับสนุนปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 

26.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการเสรมิสราง
ความเขมแข็งของ
บทบาทสตร ี

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุมสตร ี

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุม
สตรตีําบล 

27.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสงเสริมให
ความรูเก่ียวกับภัย
และการปองกันภัย
แกประชาชน 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
มีความรู ความเขาใจดาน
การปองกันภัยและระงับภัย
ตางๆ สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดเมื่อเกิดภยั 

อปพร. ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป
ในตําบลเขาจาว 

28.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจาง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาว 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จรยิธรรมใหกับ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง คณะผูบริหาร 
ตลอดจนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
เขาจาว 

พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
เขาจาว 

29.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด ตําบล
เขาจาวสัมพันธ 

110,000.00 
สํานักปลดั อบจ., 
สํานักปลดัเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือใหประชาชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน -เพ่ือ
เสรมิสรางความสามัคคมีี
นํ้าใจเปนนักกีฬา 

การจัดการแขงขัน
กีฬาตําบล 1 ครั้ง/ป 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลติ 

30.  
การพัฒนาดาน
สงัคม 

โครงการประเพณี
สงกรานตและวัน
ผูสูงอาย ุ

8,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษและจรรโลงไว
ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยู
ในตําบลเขาจาว 

31.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ 

2,499,840.0
0 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอาย ุ

สนับสนุนเงิน
สงเคราะหคาเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุในตําบล



เขาจาว 

32.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพผูปวยเอดส 

78,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูปวย
เอดส 

สนับสนุนเงิน
สงเคราะหคาเบ้ียยัง
ชีพผูปวยโรคเอดส
จํานวน๑๓คน 

33.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

443,520.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

สนับสนุนเงิน
สงเคราะหคาเบ้ียยัง
ชีพผูพิการ 

34.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตย 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สงเสริมการเรียนรู
ระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนในตําบล
เขาจาว 

35.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้ง หรือการทํา
ประชาพิจารณ 
ประชามตติางๆ 

400,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ 
การทําประชาพิจารณ 
ประชามตติางๆ 

การเลือกตั้ง การทํา
ประชาพิจารณ 
ประชามตติางๆตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

36.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานและทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  

0.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือนําความรูในเรื่องท่ีไป
ศึกษาดูงานมาประยุกตใช
ในการปฏิบติงาน 

ปละ 1 ครั้ง 



37.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนานํ้าตก
แพรกตะลุย(สวน
ทุเรียน  

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

38.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต ิ 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สาํนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตําบลเขาจาว 2.เพ่ือเปน
การเฉลมิพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

พ้ืนท่ีสาธาราณะใน
ตําบล ปละ 1 แหง 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.เขาจาว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จํานวนเงิน 7,321,406 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 23 
โครงการ จํานวนเงิน 5,740,930 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาเมือง 10 3,347,500.00 7 2,327,500.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 66,376.00 3 66,376.00 

การพัฒนาดานสังคม 12 3,333,754.00 12 3,333,754.00 

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
    

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1 13,300.00 1 13,300.00 

รวม 26 6,760,930.00 23 5,740,930.00 

     
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.เขาจาว ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเมือง 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกสายวังไทร
(สะพานใหญ-สะพาน
วัดบึงนคร หมูท่ี 1 

488,700.00 408,000.00 408,000.00 80,700.00 

2.  การพัฒนาเมือง โครงการกอสรางลาน 495,000.00 473,000.00 0.00 22,000.00 



กีฬาอเนกประสงค 
คสล.หมูท่ี 2 

3.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 6 หมูท่ี ๓ 

224,000.00 216,000.00 216,000.00 8,000.00 

4.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน
ขนาดเล็ก หมูท่ี 3 

274,000.00 274,000.00 0.00 0.00 

5.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 4 หมูท่ี 4 

499,000.00 476,000.00 476,000.00 23,000.00 

6.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน
หินคลุก ซอย 2 หมูท่ี 
5 

495,000.00 413,000.00 413,000.00 82,000.00 

7.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางโรง
จอดรถ บริเวณท่ีทํา
การ อบต.เขาจาว 

229,000.00 229,000.00 229,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาเมือง 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจาว 

129,900.00 120,500.00 120,500.00 9,400.00 

9.  การพัฒนาเมือง 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก ซ.4 พรอม
ซอมแซมฝายทอลอด 
บริเวณบานนายชาญ 
หมูท่ี 6 

498,900.00 465,000.00 465,000.00 33,900.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

10.  การพัฒนาเมือง 
โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
(โซลาเซลล  

273,500.00 273,000.00 0.00 500.00 

11.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวตําบลเขา
จาว 

50,000.00 46,700.00 46,700.00 3,300.00 

12.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการสงเสริมการ 30,000.00 1,250.00 1,250.00 28,750.00 



เรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชดําริฯ 

13.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน
ศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

20,000.00 18,426.00 18,426.00 1,574.00 

14.  การพัฒนาดานสังคม คาอาหารเสรมิ (นม  57,486.00 55,913.00 55,913.00 1,573.00 

15.  การพัฒนาดานสังคม 
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

60,000.00 48,940.00 48,940.00 11,060.00 

16.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

30,000.00 27,766.00 27,766.00 2,234.00 

17.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

115,560.00 115,060.00 115,060.00 500.00 

18.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

50,000.00 49,930.00 49,930.00 70.00 

19.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนํา
โดยแมลง 

100,000.00 35,680.00 35,680.00 64,320.00 

20.  การพัฒนาดานสังคม เงินอุดหนุนเอกชน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

21.  การพัฒนาดานสังคม 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

20,000.00 10,256.00 10,256.00 9,744.00 

22.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการเสรมิสราง
ความเขมแข็งของ
บทบาทสตร ี

20,000.00 16,709.00 16,709.00 3,291.00 



23.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 2,499,840.00 2,343,000.00 2,343,000.00 156,840.00 

24.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 78,000.00 70,500.00 70,500.00 7,500.00 

25.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพคนพิการ 443,520.00 440,000.00 440,000.00 3,520.00 

26.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนา
นํ้าตกแพรกตะลุย
(สวนทุเรียน  

20,000.00 13,300.00 13,300.00 6,700.00 

 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 
อบต.เขาจาว ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเมือง 236 395,777,680.00 10 3,607,000.00 10 3,347,500.00 7 2,327,500.00 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 15 710,000.00 4 130,000.00 3 66,376.00 3 66,376.00 

3.การพัฒนาดานสังคม 42 4,076,800.00 19 3,782,406.00 12 3,333,754.00 12 3,333,754.00 

4.การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 8 963,000.00 3 420,000.00 
    

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 10 550,000.00 2 40,000.00 1 13,300.00 1 13,300.00 

รวม 311 402,077,480.00 38 7,979,406.00 26 6,760,930.00 23 5,740,930.00 

 
 
 
 
 
 
 
ช.ผลการดําเนินงาน 
 อบต.เขาจาว ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ
ดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนนิงานท่ีสําคัญดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายวังไทร (สะพานใหญ-สะพานวัดบึงนคร  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค คสล. หมูท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6 หมูท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาเล็ก หมูท่ี 3 
- อยูระหวางดําเนินการ 

 
5. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมูท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการกอสรางกอสรางถนนหินคลุก ซอย 2 หมูท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการกอสรางโรงจอดรถ บริเวณท่ีทําการ อบต.เขาจาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซ.4 พรอมซอมแซมฝายทอลอดบริเวณบานนายชาญ หมูท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ (โซลาเซลล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว  และอําเภอปราณบุร ี
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. สนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเขาจาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. สนับสนุนคาอาหารเสรมิ (นม ในโรงเรียนและศูนยพัฒ นาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

15. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรยีนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

18. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. โครงการปองกันและควบคุมโรคนําโดยแมลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. โครงการอุดหนุนเอกชน (โครงการตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

23. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

- ไมเปดเผย 
 
 

     26. โครงการพัฒนาน้ําตกแพรกตะลุย(สวนทุเรียน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายประยงค สุวรรณชาติ ประธานกรรมการ 0988655010 0857924115 - 

นายเฉลิมไชย แกวกรุจาง กรรมการ 0988655010 0982670739 - 

น.ส.นันทหทัย พุทธรักษี กรรมการ 0988655010 0878270714 - 

นางกําไร วงษโคคุม กรรมการ 0988655010 0985288903 - 

น.ส.วริาวรรณ แกวกอน กรรมการ 0988655010 0890074400 - 

นายมงคล ทองเอียง กรรมการ 0988655010 0860124061 - 

นายจุฑา แปนทอง กรรมการ 0988655010 - - 

นายสมบตัิ  ทับทิมแดง กรรมการ 0988655010 - - 

นายสมหมาย ทองคํา กรรมการ/เลขานุการ 0988655010 0659164490 - 

ครูใหญโรงเรียน ตชด.บานทาวังหิน กรรมการ 0988655010 - - 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเขาจาว 

กรรมการ 0988655010 - - 

นายพร เกิดศรี กรรมการ 0988655010 0860815137 - 



นายอาจ จิตตนุมาต กรรมการ 0988655010 0984397594 - 

น.ส.ฐิติกาญจน คําสอน ผูชวยเลขานุการ 0988655010 0807992412 - 

ครูใหญโรงเรียน ตชด.บานเขาจาว กรรมการ 0988655010 - - 

นายนิพล สุดแกว กรรมการ 0988655010 0925293424 - 

นายเพชรพร โกมลฤทธิ์ กรรมการ 0988655010 0997160416 - 

นายประสพโชค  ชูชวย กรรมการ 0988655010 - - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายสมหมาย ทองคํา กรรมการ 0988655010 0659164490 - 

นางพรพรรณ เกิดมี กรรมการ 0988655010 0804382837 - 

นายชาตรี จาบกัน ประธานกรรมการ 0988655010 0904472336 - 

นางอรพิน  สุดแกว กรรมการ 0988655010 - - 

นางเอ้ือมพร  คุมภัย กรรมการ 0988655010 - - 

นายจํานงค อุดมดัน กรรมการ 0988655010 0822518249 - 

น.ส.สภุาภรณ เอ้ือเฟอ กรรมการ/เลขานุการ 0988655010 - - 

นายมงคล ออนอก กรรมการ 0988655010 - - 

นายวันชัย เรืองศิลป กรรมการ 0988655010 0624783007 - 

นายเจษฎา  ธิติเวส กรรมการ 0988655010 - - 

นายสมบัติ พัฒนา กรรมการ 0988655010 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 



น.ส.ปรัชญา ใสจุล ผูชวยเลขานุการ 0988655010 0936929612 - 

นายสมหมาย ทองคํา ประธานกรรมการ 0988655010 0659164490 - 

นายไพรัตน รุงเรือง กรรมการ 0988655010 0852622894 - 

น.ส.ฐติิกาญจน คําสอน กรรมการ/เลขานุการ 0988655010 0807992412 - 

นายสมพร  กองธรรม กรรมการ 0988655010 - - 

นางพรพรรณ เกิดมี กรรมการ 0988655010 0804382837 - 

นางอําพร หางแกว กรรมการ 0988655010 0631914650 - 
 

 
ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ

เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เขาจาว ทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15   ธันวาคม 2563 

   

(ลงชื่อ   

(นายประยงค  สุวรรณชาติ  
                                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 
27.โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การฝกอาชีพระยะส้ัน 
28. โครงการรณรงครวมใจตานภัยเอดส 
29. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
30.โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแกประชาชน 
31.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เขาจาว 
32. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตําบลเขาจาวสัมพันธ 
33. โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
34. โครงการสงเสริมการเรียนรูระบอบประชาธิปไตย 
35. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งหรือการทําประชาพิจารณ ประชามติตางๆ 
36. โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
37. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
38. โครงการฝกอบรม ทบทวนเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   

สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

อําเภอเขาจาว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 



 
คํานํา 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาจาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวทราบ คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสงูสุด 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
หนา  

สวนท่ี 1 บทนํา             
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล         1  
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล        2 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล         2 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         5 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล         8 

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล  
 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563      9 
 2. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรปงบประมาณ พ.ศ. 2563       9  

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563       11 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล       
1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน   28 
2 ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน    29

สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ        
1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม         51 
2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต       52

      
*************************************************************************************************************  

ภาคผนวก  
1. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลเขาจาว 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
 



สวนท่ี  1 บทนํา 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตาม (Monitoring และ การประเมิน (Evaluation เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุ ดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริห ารทองถ่ิน ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถ่ิน  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนนิงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
หรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths จุดออน 
(weaknesses โอกาส ( opportunities ปญห าหรืออุปสรรค (threats ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมี
สวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ัน
เพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือให เกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให เกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ินปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล..../ชุมชน.....หรือสงัคม
สวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานกั/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ .ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1 กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา  
  (3  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
  (4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทําง านเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
   1  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 3 คน  
   2  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
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   3  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
   4  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน 
   5 ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดย
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
 3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดการแบง
ข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดังนี้ 
  1  การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI ถากําหนดไวแลว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนําผลไปใช
ประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลักๆท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2  วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ี
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  3  ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนท่ี
ไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  4  การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละโครงการ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท (Gantt Chart หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตาม
ความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 
  6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอย
ปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  7  การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
 3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

 

 

 

 

ผูบริหาร 

ทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร 
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ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการตดิตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแกแบบสอบถาม (Questionnaires  แบบสัมภาษณ  (Interview  และ
แบบสังเกตการณ  (Observation เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลอง
ใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     4.1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
  2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง  
  3 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
             4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต ท่ีไดกําหนดข้ึนมีคว ามสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
             4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน 
             4.1.4  ความกาวหนา (Progress กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ี
ผานมา 
             4.1.5  ประสิทธภิาพ (Efficiency เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือ
ผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
             4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness  เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอและจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน  

  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2 เครื่องมือ  
    3 กรรมวิธี หรือวิธีการตาง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1 ก ารออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2 การสํารวจ ( surveyเปนการรวบรว มขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record สังเกต( observe 
หรือวัด (measurement โดยคณะกรร มการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาท่ีบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษา
ไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  4.3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและ
การวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต เสนหนองตะกูหมูท่ี 7(จะใชการทดสอบและการวัด
อยางไร โครงการจั ดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไรโครงกา รพัฒนาแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร เปนตน  
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  4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สมัภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews  ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview ซ่ึงคล ายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations คณะก รรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1 การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ ประชาชา
ชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน(2 การสังเกตแบบไม มีสวนรวม (Non-participant 
observation หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation เปนการสังเกต บันทึกลักษณ ะทางกายภาพ 
โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4.3.4 การสํารวจ (surveys ในท่ีนี่หมายถึง การสํา รวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบล.../องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศ
ทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents การติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมายกล
ยุทธแผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.4.เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

1   การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1 แบบประเมินตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

                (2 ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th  
2   การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของอบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เขาจาวในภาพรวม 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เขาจาว ในแตละ

ยุทธศาสตร 
3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
 6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
 6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
 6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
 6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสํานกึตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
 6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ีนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไข
และปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
 6.7 ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มี
ความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลเขาจาว 

 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  

1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ท่ี
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรอําเภอปราณบุรี และแผนชุมชน
ตําบลเขาจาว 

1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.วิสัยทัศน  
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดมุงหมาย

และคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตขางหนา ตําบลเขาจาวเปนตําบลขนาดกลางท่ีมีประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตตองเปนชุมชนท่ีสงบสุข นาอยู และมีฐานะความอยูท่ีดี และ
สนองตามนโยบายของรัฐ จึงกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ 

“เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาการศึกษา  ประชาชนอยูดีมีสุข” 
 

2. ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเมือง 

1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางภายในตําบลรองรับประชาคมอาเซียน 
2. ปรับปรุงและซอมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริมกลุมอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4. พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
5. รณรงคประหยัดการใชพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 
1. จัดกิจกรรมจัดการศึกษา 
2. พัฒนาระบบสุขอนามัยของประชาชน 
3. สงเสริมกีฬาตําบล 
4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5. แกไขปญหาทางสังคม 
6. สงเสริม รักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2. ใหความรูเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรภายในตําบลการสนับสนุนงบประมาณหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการบูรณาการการพัฒนา 
4. สงเสริมการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรภายในตําบล การสนับสนุนงบประมาณหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการบรูณาการพัฒนา 
3.เปาประสงค 

 1. เพ่ือใหระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐานครอบคลุมท่ัวถึง 

 2. เพ่ือพัฒนา สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ดานการศึกษา สุขอนามัย  ความเขมแข็ง 

ของ   ชุมชน  ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
 4. เพ่ือสรางความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรในหนวยงาน  และเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุก ๆ ดาน   
5. เพ่ือพัฒนา ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู 

 

1.2 สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นท่ี ไมไดดําเนินการและไดดําเนินการจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2562  
 2559 2560 2561 2562 

โครงการ ดําเนินการ โครงการ ดําเนินการ โครงการ ดําเนินการ โครงการ ดําเนินการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง 99 0 122 5 81 - 236 7 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

31 2 
 

20 - 11 - 15 3 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดาน
สังคม 

55 11 54 9 42 8 42 12 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

6 3 49 2 25 3 8 - 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

45 - 9 1 7 2 10 1 

 236 16 254 17 166 13 311 23 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีความสัมพันธ กับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20ปยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง สอดคลองกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดาน
สิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เชื่อมประเทศตางๆในภูมิภาค สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาเสนทาง
คมนาคมแหลงน้ําและสาธารณูปโภค 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตร
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทาง เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน สอดคลองกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดประจวบฯ ตามยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด
สูนานาชาติ สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปยุทธศาสตรท่ี4การ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม กันทางสังคม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสราง ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สอดคลองกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาเกษตร

คุณภาพสูง สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2พัฒนาสงเสริมรายไดและการผลิต ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต   

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1.การเสริมสรางและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สอดคลองกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ  
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกันกับยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามยุทธศาสตร ท่ี 5 ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน สอดคลองเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรท่ี 4เสริมสรางประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  
 องคการบริหารสวนตําบลเขาจาวไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพ  พัฒนาการศึกษา  ประชาชนอยูดีมีสุข” ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินนดานการบริหารจัดการ ดานการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตร จํานวน 5 ยุทธศาสตร ได ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมือง ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีจุดเดนคือเปนพ้ืนท่ีเทือกเขาสูงชันสลับซับซอน ในบริเวณทิศตะวันตก

และคอยๆลดตํ่าลงจนเปนหุบเขาขนาดใหญ ในบริเวณกลางๆ เปนท่ีราบลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศ
ตะวันออก พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ท้ังพืชไร พืชสวนมากมาย และภายในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาวยังเปน
พ้ืนท่ีคาบเก่ียวของอางเก็บน้ําเข่ือนปราณบุรี ทําใหแหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณเอ้ือประโยชนกับประชาชนเปน
อยางมากในการทําเกษตรกรรม ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาวนิยมปลูกสับปะรด ยางพาราปาลม
น้ํามัน ซ่ึงอาจสงผลดีไปถึงชองทางการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต  ตําบลเขาจาวยังมีการปลูก
ทุเรียนท่ีข้ึนชื่อ “ทุเรียนเขาจาว” ทุเรียนเขาจาวมีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ  คือ หอม หวาน มัน  ปลูกอยูในพ้ืนท่ี
หมูท่ี ๖ บานแพรกตะลุย นอกจากนี้ตําบลเขาจาวยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ 
ไดแกน้ําตกแพรกตะคอ ถํ้าเขาจาว มีคางแวนท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เปดตลาดดาน
การทองเท่ียวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยสภาพพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวท่ียังคงลักษณะความ
เปนธรรมชาติ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร  และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จึงกําหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลเขาจาว   คือ  

“พัฒนาคุณภาพสินคาทางการเกษตร   สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนรุักษ 
                        เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
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2.3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
1 ผลการวิเคราะหสภาพแ วดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมี ผลกระทบตอ
ทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะห เพ่ือใหเกิดการบูรณา
การ ( integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 

1.1 โอกาส(Opportunity=O  
1. มีการสงเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ไดแก สับปะรด 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน และทุเรียน  อันอาจสงผลดีไปถึงชองทางการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต 
นอกจากนั้นในตําบลเขาจาวยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ  ไดแก น้ําตกแพรกตะคอ  
ถํ้าเขาจาว  คางแวน  ท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เปดตลาดดานการทองเท่ียวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไม
วาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  เปนตน 

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน   โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลาง  และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

4. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
  5. รัฐบาลมีนโยบายประชารัฐใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  6. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

7. นโยบายภาครัฐใหการสนับสนุนประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบมากข้ึน 
8. นโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1.2 อุปสรรค (T : Threat)  
1. อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความ

ชัดเจนในหลายภารกิจ และการจัดสรรรายไดไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
  2. กฎหมาย ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
  3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีควบคุมไมได 
  4. ผลกระทบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมท้ังการรับขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน คานิยมเปลี่ยนไปในทางลบ 
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5.พ้ืนท่ีตําบลเขาจาวอยูหางจากตัวอําเภอมาก  ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการคมนาคม ท่ี
หางไกลความเจริญ  ตลอดจนการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคมไมสะดวก  เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของสัญญาณ
โทรศัพท  และไมมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางทองถ่ินอ่ืนเนื่องจากไมมีไฟฟาใช 

6. สภาพดิน  ฟา  อากาศ  ท่ีสงผลใหการพัฒนาถนนสายหลักของตําบลมีอายุการใชงานใน
สภาพท่ีดีและมีมาตรฐานไดเพียงระยะสั้น  ตองมีการปรับปรุงซอมแซมเปนประจําทุกป 

7. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพียงแหงเดยีว ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
ทําใหการสาธารณสุขของประชาชนไมดีพอ 

8. ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการ บริหาร
สวนตําบลเขาจาวตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถ่ิน นโยบายจังหวัดและ นโยบาย
รัฐบาล  

2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด แข็ง

หรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน ได ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยคณะกรรมการได   ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ วิเคราะหถึงจุด
แข็งและจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 

2.1 จุดแข็ง (S : Strength)  
1. ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
2. มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 
3.เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางมีการแบงสวนราชการท่ีนอยทําใหการประสานงาน

เปนไปอยางรวดเร็ว  และกํากับดูแลไดอยางท่ัวถึง 
4. การแบงโครงสรางขององคกรมีความชัดเจน 
5. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทําใหเขาใจปญหาและความตองการ

ของประชาชน 
6. พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน สับปะรด มะมวงขนุน มะเขือเทศ ฯลฯ 
7. พ้ืนท่ีของตําบลเขาจาวมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มีน้ําตกแพรก

ตะคอเปนแหลงตนน้ําท่ีไหลผานพ้ืนท่ีตําบลลงสูเข่ือนปราณบุรี  ดินมีความอุดมสมบูรณ  ลักษณะภูมิประเทศ
เหมาะสมแกการทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง  เปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  และมีการทําสวนผลไม
จําพวก ทุเรียน เงาะ มะมวง ขนุน  ท่ีมีรสชาติดีเปนเอกลักษณเฉพาะ  เปนท่ีตองการของผูบริโภค  
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2.2 จุดออน (Weaknesses : W) 
1. พ้ืนท่ีตําบลเขาจาวมีปญหาดานการคมนาคมถนนสายหลักของตําบล ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  

ยังเปนถนนลูกรัง  และชํารุดจากสภาพดินฟา อากาศ อยูเปนประจํา  ซ่ึงเปนเสนทางท่ีประชาชนในตําบลทุกคน
ตองใชสัญจรติดตอกับตัวอําเภอ เด็กและเยาวชนลงมาเรียนหนังสือ รวมท้ังใชเปนเสนทางในการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรตาง ๆ ออกสูโรงงานและตลาด   

2. ภายในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวสภาพสังคมเปนสังคมชนบท  ไมมีไฟฟาใช  ขาดการ
พัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา และน้ําประปา ท่ีเพียงพอ    

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
4. มีงบประมาณนอย  จึงมีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไมเพียงพอตอความตองการ 
5. ประชาชนไมสามารถรวมกลุมเพ่ือดําเนินงานกลุมเศรษฐกิจชุมชนอยางเขมแข็ง 
6. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
7. เกษตรกรใชสารเคมีในการประกอบอาชีพตนทุนสูง 
8. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
9. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรักษาสาธารณสมบัติของทางราชการ 
10.งบประมาณและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีนอย  แตงานในหนาท่ีและกิจการถายโอนมีมาก จึงทําใหการ

ปฏิบัติงานไมทันตามนโยบายท่ีรัฐบายและกระทรวง ทบวง กรมตางๆสั่งการมา เนื่องจากโอนมาแตงาน 
งบประมาณและบุคลากรไมไดโอนมาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุม จังหวัด/ภาค  

ยุทธศาสตร จังหวัด ยุทธศาสตรของ องคกร
ปกครองทองถ่ินใน เขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ยุ ท ธศ าส ต ร  อ งค ก า ร
บริหารสวนตําบลเขาจาว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามแผน ดําเนินการจริง 

1.ดานความมั่นคง  7.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส 

 3.ยกระดับศักยภาพดาน
สิงขรสรางการเติบโต
การคา การลงทุน การ
ท อ ง เ ท่ี ย ว  เ ช่ื อ ม ต อ
ป ร ะ เท ศ ต า ง  ๆ  ใน
ภูมิภาค 
 

6.พัฒนาเสนทางคมนาคม 
แหลงนํ้าและ
สาธารณูปโภค 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง 
 

236 7 

2.ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน  

3 .การสรางความ เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข งขันไดอยาง
ยั่งยืน 
5.การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 1.เสริมสรางความโดด
เดนดานการทองเท่ียว
บนพ้ืนฐานเอกลักษณ
ของจังหวัดสูนานาชาติ 

1 .พั ฒ น าส ง เส ริ ม ก า ร
ทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 
 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 
 

15 3 

4.ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 
 

2.การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 

 2.เสริมสรางนวัตกรรม
กระบวนการผลิต แปร
รูปและการตลาดเปน
สินคาเกษตรคุณภาพสูง 

2.พัฒนาสงเสริมรายได
และการผลิต 
3.พัฒนาสังคม การศึกษา
และคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

42 12 

3.การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
6.ดานการปรับปรุงสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

1 .ก าร เส ริ ม ส ร า งและ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย 
6..การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ปองกันการทุจริตประพฤติมชิอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 4.เสริมสรางความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.พัฒนาระบบบริหารงาน
ใหมีความเปนเลิศ 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 
 

8 0 

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุม จังหวัด/ภาค  

ยุทธศาสตร จังหวัด ยุทธศาสตรของ  องค ก ร
ปกครองท อ ง ถ่ิน ใน  เขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ยุ ท ธศ าส ต ร  อ งค ก า ร
บริหารสวนตําบลเขาจาว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามแผน ดําเนินการจริง 
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5.ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  

4.การเติบโตท่ีเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 5.ยกระดับการบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือให
เกิดความสมดลุและ
ยัง่ยืน 

4.เสริมสรางประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 1 

 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

      

 10.ความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

      

 รวม 311 23 
 
 

1) โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิน่ดําเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกําหนดไว จํานวน 23 โครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมด 311 โครงการ  
2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถิ่น 311 โครงการ ดําเนินการจริง 23 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 7.39 ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่ 

3) จํานวนยุทธศาสตรท่ีไมสามารถดําเนินการได คือ ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองมีจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 82   โครงการ  ซ่ึง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไมไดดําเนินการ  ตองกันเงินไวทําในปงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีขอจํากัดโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในแบบรูปรายการงาน
กอสรางท่ีคณะกรรมการฯ ตองผานการรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง - การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง,อบจ. สป.กองคลัง 7 2,327,500.00 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม                    

- การเศรษฐกิจ                     
- บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                        
-แผนงานการเกษตร                                       
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-สํานักปลดั           
-หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองชาง 

3 66,376.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม -บริการชุมชนและสังคม                    
-บริการชุมชนและสังคม                    
-บริการชุมชนและสังคม                    
-บริการชุมชนและสงัคม                    
-การดําเนินงานอ่ืน 

-แผนงานการศึกษา                                        
-แผนงานสาธารณสขุ                                      
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
-แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด           
-หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองชาง 

12 3,333,754.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือ
การบริหาร 

-บริหารท่ัวไป -แผนงานบริหารท่ัวไป -สํานักปลัด กองคลัง 
กองชาง 

  

ยุทธศาสตรการพัฒ นาด านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

-การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร                                      
-แผนงานสาธารณสุข 

-สํานักปลัด กองคลัง 
กองชาง 

1 13,300.00 

 รวม 23 5,740,930.00 
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3.1.2. ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวดําเนินการเอง (แบบ ผ.01) 
    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาจาว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายวังไทร 
(สะพานใหญ - สะพานวัดบึงนคร  หมูท่ี 1 

488,700.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางได
สะดวก 

กวาง 5 เมตรยาว1,300 
เมตร 

2.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค คสล.
หมูท่ี 2 

495,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือเปนสถานท่ีเลนกีฬา ออก
กําลังกาย และจัดกิจกรรม 
ตางๆ 

จํานวน 1 แหง 

3.  การพัฒนาเมือง กอสรางถนน คสล.ซอย 6 หมูท่ี ๓ 224,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสขุาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางได
สะดวก 

กวาง4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

4.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ขนาด
เล็ก หมูท่ี 3 

274,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ 

หมูท่ี 3 

5.  การพัฒนาเมือง โครงการกอสรางถนน คสล. ซ. 4 หมูท่ี 4 499,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางได
สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร 

6.  การพัฒนาเมือง โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย 2 หมูท่ี 5 495,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางได
สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 
เมตร 

7.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางโรงจอดรถ (บริเวณท่ีทําการ 
อบต.เขาจาว  

229,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหมีสถานท่ีจอดรถยนต
ของสํานักงานและผูมาตดิตอ
ราชการ 

กอสรางโรงจอดรถขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 32 
เมตร  

8.  การพัฒนาเมือง 
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานเขา
จาว 

129,900.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ี
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจาวใหเหมาะสมเอ้ือ
ตอการ 

จํานวน 1 แหง 

9.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซ.4 พรอม
ซอมแซมฝายทอลอด บริเวณบานนายชาญ 

498,900.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางได
สะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร พรอมฝายนํ้าลน



หมูท่ี 6 กวาง 5 เมตร ยาว 

10.  การพัฒนาเมือง 
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ(โซลา
เซลล   

273,500.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมีความ เสี่ยง  พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

11.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียวตําบลเขาจาว  50,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหตําบลเขาจาวมี
กิจกรรมทองเท่ียวและเพ่ือ
เปนสื่อกลางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารสูสาธารณชน 

จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียวและของดีตําบล
เขาจาวใหเปนท่ีรูจัก 

12.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาํริฯ 

30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

๑.เพ่ือใหประชาชนนอมนําเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวัน 

ประชาชนตําบลเขาจาว 

13.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเขาจาว 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูแกประชาชน
ตําบลเขาจาวเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการ เกษตร 

ฝกอบรมถายทอดความรู
ดานเทคโนโลยีการ 
เกษตรใหกับประชาชน
ตําบลเขาจาว 

14.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรม และสงเสริมอาชีพการฝก
อาชีพระยะสั้น 

30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือสงเสรมิความรูและ
ทักษะอาชีพใหแกประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว2.
เพ่ือสรางโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและเปน
การเพ่ิมรายไดและลดรายจาย
ในครัวเรือนและเปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัว 

ประชาชนตําบลเขาจาว 
จํานวน 30 คน 

15.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นมโรงเ รยีน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ไดแก 1. โรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี (สาขาบานทาวังปลา 2. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว 

57,486.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จัดหาอาหารเสริมนมให
นักเรียน 

1. โรงเรียนชลประทาน
ปราณบุรี(สาขาบานวัง
ปลา 2. ศพด.บานเขา
จาว 

16.  การพัฒนาดาน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน 60,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายของ รร.และศพด. ในพ้ืนท่ี 
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สังคม ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. 

ปลัด อบต. รัฐบาลเพ่ือลดคาใชจายของ
ผูปกครอง สงเสริมโภชนาการ
ท่ีดีแกเด็กนักเรียน  

17.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 30,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางทักษะของเด็ก
ใหมีพัฒนาการดานสติปญญา
และประสบการณท่ีดี และ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
กลาคิด กลาแสดงออก และ
พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

พ้ืนท่ี อบต.เขาจาว 

18.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

115,560.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเขาจาว 2. เพ่ือ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 
2-5ปในศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
(รายหัว  3.เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.  โดยจัดสรรเปน - คา
หนังสือเรียน - คาอุปกรณการ
เรียน - คาเครื่องแบบนักเรียน 
- คากิจกรรมผูเรยีน 

เด็กนักเรยีน ใน ศพด.
บานเขาจาว 

19.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 50,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพ่ือสรางภูมติานทานโรค
ใหแกสัตวเลี้ยง 2.ลดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบาใน
พ้ืนท่ี 

สนับสนุนวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบาทุกหมูบาน 

20.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอนําโดย
แมลง 

100,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีนํามา
โดยแมลงตางๆ 

ดําเนินการฉีดพนสารเคมี
เพ่ือปองกันและควบคุม
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โรคตดิตอนําโดยแมลง 

21.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการรณรงครวมใจตานภัยเอดส  10,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหนักเรียนและประชาชน
มีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับโรคเอดส ตลอดจน
การเรยีนรูวิธีการท่ีถูกตองใน
การปองกันการติดเช้ือเอดส 

จัดกิจกรรมใหความรู 
ความเขาใจเรื่องโรคเอดส 
เน่ืองในวันเอดสโลก วันวา
เลนไทนฯลฯ ใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
เขาจาว 

22.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

อุดหนุนโครงการตามพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข หมูท่ี 1-6  

120,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี ๑  
 

23.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการฝกอบรม ทบทวน เพ่ิมศกัยภาพ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

0.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรม ทบทวน เพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหแก อปพร.และจัดซื้อ
อุปกรณใชในงาน อปพร. 

สมาชิก อปพร.ในพ้ืนท่ี
ตําบลเขาจาว 

24.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันใหเด็กและ
เยาวชนไดมีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับปญหาและผละ
กระทบท่ีเกิดข้ึนจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
และรูจักหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเขาจาวจํานวน 30 
คน 

25.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

สนับสนุนปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

26.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการเสรมิสรางความเขมแข็งของบทบาท
สตร ี

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุมสตร ี

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกลุมสตรีตําบล 

27.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับภัยและการ
ปองกันภัยแกประชาชน 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจดานการ

อปพร. ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปในตําบล
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ปองกันภัยและระงับภัยตางๆ 
สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดเมื่อเกิดภัย 

เขาจาว 

28.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม ผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาจาว 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จรยิธรรมใหกับ
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง คณะผูบริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาจาว 

พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร ตลอดจนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาว 

29.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ ตําบลเขา
จาวสัมพันธ 

110,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือใหประชาชนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน -เพ่ือ
เสรมิสรางความสามัคคมีีนํ้าใจ
เปนนักกีฬา 

การจัดการแขงขันกีฬา
ตําบล 1 ครั้ง/ป 

30.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ 8,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษและจรรโลงไวซึ่ง
การศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูใน
ตําบลเขาจาว 

31.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 2,499,840.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอาย ุ

สนับสนุนเงินสงเคราะห
คาเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
ตําบลเขาจาว 

32.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 78,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูปวยเอดส 

สนับสนุนเงินสงเคราะห
คาเบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดสจํานวน๑๓คน 

33.  
การพัฒนาดาน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

443,520.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสรมิสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห
คาเบ้ียยังชีพผูพิการ 

34.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูระบอบ
ประชาธิปไตย 

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สงเสริมการเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนในตําบลเขาจาว 
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35.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง หรือการทํา
ประชาพิจารณ ประชามติตางๆ 

400,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้ง
ซอมฯ ในระดบัทองถ่ินและ
ระดับชาติ การทําประชา
พิจารณ ประชามตติางๆ 

การเลือกตั้ง การทํา
ประชาพิจารณ ประชามติ
ตางๆตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

36.  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  

0.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือนําความรูในเรื่องท่ีไป
ศึกษาดูงานมาประยุกตใชใน
การปฏิบติงาน 

ปละ 1 ครั้ง 

37.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนานํ้าตกแพรกตะลุย(สวน
ทุเรียน  

20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีตําบล
เขาจาว 

38.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอม 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  20,000.00 
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล
เขาจาว 2.เพ่ือเปนการเฉลิม
พระเกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

พ้ืนท่ีสาธาราณะในตําบล 
ปละ 1 แหง 
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3.1.3. ผลของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ดําเนินการโดยจัดซ้ือจัดจาง(ครุภณัฑ แบบ ผ 08) 
 

ลําดับ  แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดําเนินการ
จริง(ผลผลิตของครุภัณฑ)  

 

งบประมาณท่ี
ดําเนินงานจริง 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป  
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใหมเีกาอ้ีน่ังสําหรับทํางานบริการ
ประชาชน 

เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว 9,300 สํานักงานปลัด 

2  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือเปนการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ร.10  

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน  
-ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 
4 เครื่อง 
-ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 

126,700 สํานักงานปลัด 

3  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน -- เพ่ือเปนการเฉลมิพระเกียรติพระบรมราชินี 
สุทิดา 

ซุมเฉลมิพระเกียรติ จํานวน 
1 ซุม 

69,000 สํานักงานปลัด 

4  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใชสําหรับทํางานเอกสารตางๆ  เก่ียวกับ
งานราชการตางๆ 

โตะทํางานชนิดเหล็กพรอม
กระจก จํานวน 1 ตวั 

70,000 สํานักงานปลัด 

5  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใชในการจดังานตางๆของ อบต. โพเดียม จาํนวน  1  ตัว 5,000 สํานักงานปลัด 
6  ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 
- เพ่ือใชสําหรับพนหมอกควันกําจดัยุงลาย 
ปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก ไขมาเลเรีย 

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 
1 เครื่อง 

59,000 สํานักงานปลัด 

7  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

- เพ่ือใชบันทึกเสียงในการประชุมสภาฯและใน
งานอ่ืนๆของ อบต.เขาจาว 

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 
เครื่อง 

5,000 สํานักงานปลัด 

8  ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

- เพ่ือใชในการเลี้ยงรับรองของ อบต.เขาจาว  กระติกนํ้ารอน  จํานวน 1 
เครื่อง 

1,000 สํานักงานปลัด 
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ลําดับ  แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดําเนินการ

จริง(ผลผลิตของครุภัณฑ)  

 

งบประมาณท่ี
ดําเนินงานจริง 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป  
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงาน
ครัว 

- เพ่ือลางทําความสะอาด ภาชนะท่ีใชใน
การเลีย้งรับรองตางๆของ อบต.เขาจาว 

อางลางจาน (ซิ้ง จํานวน 1 
ชุด 

5,000 สํานักงานปลัด 

10  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - เพ่ือใชในการบริการประชาชนทดแทน
การขอสําเนาบัตร 
 

เครื่องอานบัตร  จํานวน 3
เครื่อง 

2,100 สํานักงานปลัด 

11  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง 

34,000 สํานักงานปลัด 

12  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - เพ่ือใชสํารองไฟเวลาเกิดไฟฟาดบั เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 
เครื่อง 

5,000 สํานักงานปลัด 

13 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใชปฏิบัติงาน โตะทํางานชนิดเหล็กพรอม
กระจก 

7,000 กองคลัง 

14  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใหมีเกาอ้ีน่ังสําหรับทํางานบริการ
ประชาชน 

เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 3,200 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
15 แผนงานบริหารงาน

คลัง 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง  

22,000 กองคลัง 

16  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 กองคลัง 

17  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง  

16,000 กองคลัง 

18  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องสาํรองไฟ เมื่อเกิดไฟฟาดับ 
ลดความเสยีหายตอเครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2
เครื่อง  

3,000 กองคลัง 

19  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเชค จํานวน 1 
เครื่อง  

30,800 กองคลัง 

20 แผนงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใหเด็กอนุบาลไดใชในการเรยีน ชุดโตะเด็กอนุบาลพรอมเกาอ้ี 
จํานวน 1 ชุด 

11,000 สํานักงานปลัด 

21  ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือใชเปนช้ันวางของสําหรับเดก็อนุบาล
ใน ศพด.บานเขาจาว 

ตูวางของ 9 ชอง จํานวน 2 ตู 4000 สํานักงานปลัด 

22  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 สํานักงานปลัด 
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23 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง  

30,000 กองชาง 

24  ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร -เพ่ือใหมีเครื่องมือเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2
เครื่อง 

5,000 กองชาง 
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สวนท่ี 3 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17.80 

2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.29 

3.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 52.96 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10  9.25 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10  9.08 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐  8.93 

     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕  4.40 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕  4.33 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5  4.29 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕  4.22 

     ๓.8  แผนงาน (๕  4.18 

     ๓.9  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕  4.29 

รวม ๑๐๐ 87.05 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
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๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชนท่ี ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไมฯลฯ ดาน

การเมอืง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 

(3  

 

2.50 

(2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือ ง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลอืกตั้ง ฯลฯ 

ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2  1.96 

(3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ

สังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2  1.93 

(4 ขอมูลเก่ียวกั บระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา 

โทรศัพท ฯลฯ 

(2  1.71 

(5 ขอมูลเก่ียวกับระ บบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การ

ทองเท่ียว อุตสาหรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2  1.97 

(6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพ ณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน

ประจําป ภมูิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2  1.83 

(7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธร รมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ 

(2  1.96 

(8 การสํารวจและจัดเก็บขอ มลูเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. (2  2 

(9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธี การ และการดาํเนินการประชุมประชาคม

ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทํารวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสาํหรบัการพัฒนาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3  2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
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๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5  

 

4.21 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของการบังคับใช 

สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3  2.30 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน 

อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน

ตน 

(3  2.36 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ 

กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 

เปนตน 

(3  2.40 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3  2.33 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดาเนินงานไดแก S-Strength 

(จุดแข็ง) WWeakness  (จุดออน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat(อุปสรรค) 

(3  2.69 

๓. ยุทธศาสตร           

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี                                                             สอดคลองกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10  

 

9.29 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10  9.07 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร คสช .และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10  8.93 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแน

น 

ท่ีได 

3.4 วิสัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับ

(5  4.39 
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โครงการพัฒนาทองถิ่น 

3.5 กลยุทธ 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ หรอืส่ิงท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะ

นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5  4.32 

3.6 เปาประสงคของแตละ

ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5  4.29 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

(Pasitioning  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิน่ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึง

เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5  4.21 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิด

จากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงาน

และควมเช่ือมโยงดังกลาว 

(5  4.17 

3.9 ความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสงการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/

แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5  4.29 

 รวมคะแนน 100 87.05 

 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาจาว พบวาขอมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม ครบถวน ท้ังขอมูลดานกายภาพ ภูมิศาสตรตาง ๆ 
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 

ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดมีการนําเสนอ
ขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ีอวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปความเหน็และขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาจาว มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2.1สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
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ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 8.79 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8.86 

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐ 8.86 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 8.79 

5. โครงการพัฒนาประกอบดวย  60 52.77 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5  4.64 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5  4.49 

   5.3เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5  4.47 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5  4.29 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

(5  4.43 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ  Thailand 4.0 (5  4.37 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5  4.44 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ  

(5  4.07 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ  (๕  4.46 

   5.10 มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5  4.57 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5  4.11 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5  4.43 

รวม 100 88.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. สรุปสถานการณการพัฒนา เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช

การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/ Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

60 

(10  

 

8.79 

2. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน

1 การ ควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัด

จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ  ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามท่ี

(10  8.86 
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เชิงปริมาณ ตั้งเปาหมายเอาไวหรอืไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จําวน

ท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนด

ไว2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact โครงการท่ีดําเนิ นการในเชิง

ประมาณ(Quantitative  

3. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

1 การประ เมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค

ตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ  กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี

น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดาํเนินการตางๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 

ซึ่งเปนไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน                                      

2 วิเ คราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact โคร งการท่ีดําเนินการในเชิง

ประมาณ(Quantitative  

(10  8.86 

4. แผนงานและยุทธศาสตร

การพัฒนา 

1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/ Global 

Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ(integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน          2 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน

ตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10  8.79 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5. โครงการพัฒนา            

5.1 ความชัดเจนของช่ือ

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้                                          เปนโครงการท่ีมี

วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะ

พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5  

 

4.64 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง

กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5  4.49 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ มีความ

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 

สามารถระบุจาํนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี

(5  4.47 



ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตน

ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี

หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1  ความมั่นคง (2 การสรางความสามารถ ในการแขงขัน (3 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4 กา รสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม (5 การสรางการเตบิโตบนคณุภาพชี วิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6 การ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

(5  4.29 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ มีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 

(1 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒน า (3 ยึด

วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4 ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5 

ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2  การพัฒนา

ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3การ

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4 การรองรับกา รเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง (5 

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6 การ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5  4.43 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา(ตอ  

5.6 โครงการมีความสอดคลอง

กับ Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก

เชน (1  เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (3 เปลี่ยนจากการเนน ภาคการ

ผลิตสนิคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเตม็ดวย

วิทยาการ ความคดิสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย

และพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5  4.37 

5.7 โครงการสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา

จังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได 

(5  4.44 
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นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไป

ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5.8 โครงการแกไขปญหาความ

ยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการ

เองหรือรวมดาํเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ี

ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(5  4.07 

5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลอง

กับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา

โครงการไดแก (1 คว ามประหยัด (Economy (2 ค วามมีประสิทธิภาพ  

(Efficiency (3 ความมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness (4 ความเหลื่อมล้ําในการ

พัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความยุติธรรม (5 ความโปรงใส ( Equity( transparence  

(5  4.46 

5.10 มีการประมาณการราคา

ถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม

หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสใน

การกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5  4.57 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 

(KPIและสอดคลองกั บ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI  ท่ีสามารถวัดได 

(measurable ใชบอกประสิทธิผล( effectivenessใชบอ กประสิทธิภาพ(efficiencyได 

เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรบั  

(5  4.11 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 

(1 มีความเปนไ ปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 

(2 วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3 ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัตไิด (4 เปนเหตุเปน

ผล สอดคลองกับความเปนจริง (5  สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5  4.43 

 รวมคะแนน 100 88.06 
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3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
โดยใช แบบประเมินแบบ มีส วนรวม  (Participatory Methods) และแบบการประเมินตน เอง (Self – 
assessment Model) รวมท้ังการใชการติดตามจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินเปรียบเทียบกับ
จํานวนโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1 การวัดผลในเชิงปริมาณ  
เปนการติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงปริมาณ โดยวัดจากจํานวน

โครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ 
(2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
เปนการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบจํานวน

โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการจริงในแตละป จําแนกตามแผนงาน นอกจากนั้นแลวยังไดใชการสํารวจ
ความพึงพอใจ เพ่ือจะทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 
โดยใชตารางประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังรูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ (Input  
 

แบบประเมินผลแผนฯ (Output  
 

แบบติดตามฯ (Process  

แบบท่ี 1 
การประเมินการ 

จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาจาว 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาจาว 
 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรขององคการบรหิาร

สวนตําบลเขาจาว 
 
 

แบบท่ี 3/2    
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวในภาพรวม 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

-39- 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนตลุาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563  

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
คําช้ีแจง: เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว                                              . 
  
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
    1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
    2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต.   
    3  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
    4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนา อบต.   
    5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนา อบต.   

    6  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชาคมตําบล พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

2  การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
    7  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของ อบต.มาจดัทําฐานขอมูล   
    8  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
    9  มีการวิเคราะหศักยภาพของ อบต. (SWOT เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา อบต.   
    10  มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน   
    11  มกีารกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวในแตละยุทธศาสตร 
 

-40- 

 

 



    12  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
    13  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา อบต.   
    14  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
    15  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

    16 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
    17 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

    18 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

    19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว                  . 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565.  

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาเมือง 98 57,405,650.00 98 53,205,650.00 236 395,777,680.00 239 379,923,230.00 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

8 480,000.00 8 480,000.00 15 710,000.00 16 810,000.00 

การพัฒนาดานสังคม 38 3,791,050.00 38 3,791,050.00 42 4,076,800.00 43 4,076,800.00 

การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

8 963,000.00 8 963,000.00 8 963,000.00 8 963,000.00 

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

10 550,000.00 10 550,000.00 10 550,000.00 10 550,000.00 
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รวม 162 63,189,700.00 162 58,989,700.00 311 402,077,480.00 316 386,323,030.00 

จากตารางจะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวมีการกระจายโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรแตกตางกัน โดยมีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูท่ียุทธศาสตรการพัฒนาเมือง และ 
การพัฒนาดานสังคม เปนอันดับ 2การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนอันดับท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนอันดับ 4 อันดับสุดทาย คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร แสดงวา องคการบริหารสวนตําบลเขาจาวและประชาชนในตําบลเขาจาว มีความตองการการพัฒนา
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนหนทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพถนนท้ังสายหลักและสายรองใหได
มาตรฐาน พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบน้ําประปาหมูบาน สงเสริมและ
พัฒนาระบบพลังงานไฟฟาทดแทน มากกวา ดานอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองไปสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวม ดังนี ้

- มีการกอสรางถนน และซอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล พรอมกับกอสรางและปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วในการระบายน้ํา ปองกันปญหาน้ําทวม 
ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เฉพาะป พ .ศ.2563 ประจําปตามรายยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวนโครงการ

ท่ีปฏิบัติได 

คิดเปน

รอยละ 

การพัฒนาเมือง 236 10 3.2 7 2.25 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 15 4 1.29 3 0.96 

การพัฒนาดานสังคม 42 19 6.11 12 3.86 

การพัฒนาดานการเมอืงการบริหาร 8 3 0.96 - - 

การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 2 0.64 1 0.32 

รวม 311 38 12.21 23 7.39 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลําดับท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได

- 
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(23โครงการ  

คิดเปนรอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น 

คิดเปนรอยละของ

ขอบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 311 402,077,480.00  

7.39 

 

60.52 2 ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 38 7,979,406.00 

3 สามารถดําเนินการได 23 5,740,930.00 

 

 

 

 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(การดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ) 

ขอมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9) 
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รายงานโครงการท่ีเบิกจาย ป 2563 
อบต.เขาจาว 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.เขาจาว ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจาย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายวังไทร(สะพานใหญ-
สะพานวัดบึงนคร หมูท่ี  1 

488,700.00 408,000.00 408,000.00 80,700  

2.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค คสล.หมูท่ี 2 

495,000.00 473,000.00 0.00 22,000  

3.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 6 หมูท่ี ๓ 

224,000.00 216,000.00 216,000.00 8,000  

4.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบานขนาดเล็ก หมูท่ี 3 

274,000.00 274,000.00 0.00 0  

5.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 4 หมูท่ี 4 

499,000.00 476,000.00 476,000.00 23,000  

6.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
ซอย 2 หมูท่ี 5 

495,000.00 413,000.00 413,000.00 82,000  

7.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางโรงจอดรถ 
บริเวณท่ีทําการ อบต.เขาจาว 

229,000.00 229,000.00 229,000.00 0  

8.  การพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 129,900.00 120,500.00 120,500.00 9,400  
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อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาจาว 

9.  การพัฒนาเมือง 
โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
ซ.4 พรอมซอมแซมฝายทอลอด 
บริเวณบานนายชาญ หมูท่ี 6 

498,900.00 465,000.00 465,000.00 33,900.00 

10.  การพัฒนาเมือง 
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ(โซลาเซลล  

273,500.00 273,000.00 0.00 500.00 

11.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียว
ตําบลเขาจาว 

50,000.00 46,700.00 46,700.00 3,300.00 

12.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชดําริฯ 

30,000.00 1,250.00 1,250.00 28,750.00 

13.  
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

คาใชจายในการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล 

20,000.00 18,426.00 18,426.00 1,574.00 

14.  การพัฒนาดานสังคม คาอาหารเสรมิ (นม  57,486.00 55,913.00 55,913.00 1,573.00 

15.  การพัฒนาดานสังคม 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน 

60,000.00 48,940.00 48,940.00 11,060.00 

16.  การพัฒนาดานสังคม โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 30,000.00 27,766.00 27,766.00 2,234.00 

17.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

115,560.00 115,060.00 115,060.00 500.00 

18.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

50,000.00 49,930.00 49,930.00 70.00 

19.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและควบคุม
โรคตดิตอนําโดยแมลง 

100,000.00 35,680.00 35,680.00 64,320.00 

20.  การพัฒนาดานสังคม เงินอุดหนุนเอกชน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

21.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

20,000.00 10,256.00 10,256.00 9,744.00 

22.  การพัฒนาดานสังคม 
โครงการเสรมิสรางความ
เขมแข็งของบทบาทสตร ี

20,000.00 16,709.00 16,709.00 3,291.00 

23.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 2,499,840.00 2,343,000.00 2,343,000.00 156,840.00 

24.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 78,000.00 70,500.00 70,500.00 7,500.00 

25.  การพัฒนาดานสังคม เบ้ียยังชีพคนพิการ 443,520.00 440,000.00 440,000.00 3,520.00 

26.  

การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนานํ้าตกแพรก
ตะลยุ(สวนทุเรยีน  

20,000.00 13,300.00 13,300.00 6,700.00 

 

 

-44- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาจาวตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลัง
สิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว      . 
วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน                  ตุลาคม  2563                                               . 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ยุทธศาสตร และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ

ตามขอบัญญัติ 

จํานวนโครงการ

ท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง 236 10 7 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 15 4 3 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 42 19 12 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเมืองการบริหาร 8 3  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10 2 1 

รวม 311 38 23 

คิดเปนรอยละ                            12.22 % 7.39 % 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ  

สรุปผลการติดตามและประเมินผล องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานจากประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 
100 คน โดยสรุปแยกตามแบบสอบถามเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  
1. แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม เพศ 
2.. แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม อายุ  
3. แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม ระดับการศึกษา  
4. แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม อาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ ตารางท่ี 1. แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม เพศ 
 

เพศ จํานวน(ราย  รอยละ 
ชาย 
หญิง 

34 
66 

34.00 
66.00 

รวม 100 100.00 
 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 66 และเปนชาย คิดเปนรอย

ละ 34 
 
ตารางท่ี 2. แสดงจานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตาม อายุ 
 

 รอยละ  
 

จํานวน (ราย) รอยละ 
ตํ่ากวา 20 ป  
20 – 30 ป  
31 – 40 ป  
41 – 50 ป  
51 – 60 ป  
มากกวา 60 ป  

6 
18 
8 
20 
25 
23 

6.00 
18.00 
8.00 
20.00 
25.00 
23.00 

รวม 100 100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35 รองลงมา 

มีอายุระหวาง 31-40 ปและ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 25 และ 20 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน(ราย  รอยละ 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี  
สูงกวาปริญญาตร ี
 อ่ืน ๆ  

76 
21 
3 
0 
0 

76.00 
21.00 
3.00 
0.00 
0.00 

รวม 100 100 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน(ราย  รอยละ 
รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คาขาย/  
รับจาง 
นักเรียน นักศึกษา  
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

3 
10 
26 
8 
53 
0 

3.00 
10.00 
26.00 
13.00 
10.00 
0.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 53 รองลงมา เปน
รับจาง และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 26 และ 10 ตามลําดับ 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวใน

ภาพรวม ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

เขาจาว ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-47- 

 

 



 
 
 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ  ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ พอใจนอย 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 39 54 7 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/ กิจกรรม 37 60 3 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 35 57 6 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 26 64 10 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 40 56 4 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27 71 2 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 41 55 4 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  40 59 1 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 30 68 2 

ภาพรวม 35 60.44 4.33 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

เขาจาวในภาพรวม ระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 60.12 รองลงมาคือระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 35.13 และไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 4.45 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา  

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ียและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบรหิารสวนตําบล เขา
จาว ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมอืง 

 
ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ยท่ีได 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 8.02 
2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 7.98 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 7.97 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.92 
5. มคีวามโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.94 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.91 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 7.94 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  7.98 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.96 

ภาพรวม 7.96 
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ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

เขาจาวในยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ยท่ีได 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 8.25 
2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 8.10 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8.10 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.21 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.97 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.95 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 8.01 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.05 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.11 

ภาพรวม 8.08 

 
 

ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  
 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ยท่ีได 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 8.29 
2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 8.33 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8.32 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.23 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 9.16 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.15 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 8.07 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.05 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.13 

ภาพรวม 8.30 
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ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ยท่ีได 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 8.49 
2. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/ กิจกรรม 8.31 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 8.16 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.07 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.28 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 8.30 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.34 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.28 

ภาพรวม 8.28 

 
ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ยท่ีได 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 8.29 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 7.99 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 7.99 
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.95 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.12 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.12 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 8.19 
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.26 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.11 

ภาพรวม 8.11 

สรุป  
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวใน

ภาพรวมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 6 หมูบาน จํานวน 100 ชุด โดยการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง สิ้นสุด
ปงบประมาณ ผลท่ีไดจากการศึกษาจากรอยละเฉล่ียของความพึงพอใจรอยละ 8.15 

 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําป พ.ศ. 2563 การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาจาวท่ีผานมานั้นไดกําหนดไวหลายดานแตละดานคํานึงถึงปญหาและความตองการของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก โดยการจัดทําแผนงาน/โครงการ ซ่ึงเกิดจาก ซ่ึงเกิดจากกระบวนการ มี
สวนรวมของประชาชน รวมคิด รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมูบาน โดยเรียงลําดับความสําคัญ
กอน-หลัง เอาไว จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการไปแลว ในปท่ีผานมาปรากฎวา การดําเนินการ
ยังไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดเทาท่ีควร เนื่องจากงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลมีจํากัดและมักมีปญหาอ่ืนๆ ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถดําเนินการได ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว  
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมือง 

- มีการซอมแซมถนนลูกรงั และกอสรางถนนหินคลุก  กอสรางถนน คสล. ในพื้นท่ี ทําใหประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และขนสงสินคาทางการเกษตร และมกีารขุดลอกสระนํ้าเพือ่การอุปโภค บรโิภค 
ทําใหมีแหลงนํ้าสะอาดสามารถใชประโยชนไดท้ังการอุปโภค บริโภคและดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 - มีการสงเสริมการการฝกอาชพี สงเสริมการทองเท่ียว ทําใหประชาชนมีรายไดเสริมจากอาชีพหลัก  
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม  
  - มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  

- ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนสถานท่ีพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีพัฒนาการ

ท่ีดีสมวัย ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานท่ี บุคลากร และส่ือการเรียนการสอนท่ีพรอม ในการดูแลเด็กเล็กใหมี
พัฒนาการสมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
  - มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันา
ทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟงความคิดเห็นเสียงสวนใหญ 
และเคารพเสียงสวนนอย  
  - มีการพัฒนาบุคลากรในทองถิน่ เพื่อใหมีความรูความสามารถ และพัฒนาการทํางานใหมปีระสิทธิภาพ

สูงขึ้น  
  - มีสถานท่ีใหบริการดานอินเตอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงเทคโนโลยี และนํา

เทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เชน การซื้อขายทางอินเตอรเน็ต การไดรบัขอมูลขาวสาร
จากหลายชองทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีในการคนหาขอมูลเพื่อประโยชนในดานการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

- มีการปลูกตนไมในพื้นท่ีสาธารณะ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ ทําใหมีพื้นท่ีสีเขียวมากขึ้น 
สามารถใชประโยชนไดสูงสุด มีการดําเนินการโครงการเพื่อคดัแยกขยะตนทาง รณรงคการใชถุงผา แทนการใช
ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกรอน 

1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
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หวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ได
ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไวจํานวน 23 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 311 โครงการ ซึง่คิดเปนรอยละ 7.39 ของ
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นอีก 3 ฉบับ  
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  

ปญหาและอุปสรรค  
1  จํานวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินศักยภาพท่ีองคการบริหารสวนตําบล   เขา

จาวจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละขอโครงการท่ีทําไดนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

2  เนื่องจากระเบียบขอบังคับของกฎหมายทําใหการทํางานมีข้ันตอนท่ีตองใชความละเอียดรอบครอบใน
การดําเนินงาน เพ่ือปองกันความผิดพลาดทําใหมีการกันเงินเพ่ือไปทําในปงบประมาณถัดไป จํานวนหลาย
โครงการ  

3  การคมนาคมขนสงไมสะดวก สภาพถนนสวนใหญเปนถนนลูกรังและหินคลุก ในชวงฤดูรอน ถนนเปน
ฝุนละออง ในฤดูฝนถนนเปนหลุม เปนบอ น้ําทวมขัง 

4  ปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูรอน  
5  ไมมีระบบไฟฟาสาธารณะและไมมีสัญญาณโทรศัพท ทําใหการติดตอสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ 
6  น้ําทวมในฤดูฝน จะขาดแคลนในฤดูรอน และระบบประปาหมูบานไมท่ัวถึง  
7 การแพรระบาดของยาเสพติดและการพนัน การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  

ขอเสนอแนะ 
1. ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
ในการพัฒนาทองถ่ินปจจุบันเกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนสลับซับซอน ทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะสวนใหญเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องท่ียุงยากมากข้ึน และปญหาท่ีเสนอไปไมคอย
ไดรับการแกไขตามความตองการของประชาชน สาเหตุเกิดจาก ขอจํากัดของงบประมาณ รวมถึงขอจํากัดของ
ระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมไดเลย 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยังมาเปนปญหาความตองการของคนในพ้ืนท่ี ดังนั้น นโยบายการ

บริหารดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูยังคงมีความสําคัญ และจําเปนของตําบลเขาจาว ท่ีควรให
ความสําคัญและควรพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป  

(2) การนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรนําลําดับท่ีมีความสําคัญจากการประชาคมมาพิจารณา
ประกอบดวย เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวนตามความตองการของประชาชน โดยคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังดวย  



(3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น และควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม/ โอนลดงบประมาณ หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม 

(4 ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตล อดจนถึงในการอนุรักษและพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชนใหเขมแข็ง สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาในการ
จัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมุงสงเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแบบประเมิน 
สรุปแบบที ่3/2,3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยการ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ผลท่ีไดสรุปดังน้ี 
 

ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 

จานวนกลุมตัวอยาง 
(คน) 

รอยละ 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไป   
1 เพศ   
 - ชาย 34 34.00 

 - หญิง 66 66.00 

2 อายุ   
 - ต่ํากวา 20 ป  6 6.00 



 - 20-30 ป  18 18.00 

 - 31-40 ป  8 8.00 

 - 41-50 ป  20 20.00 

 - 51-60ป  25 25.00 

 มากกวา 60 ป  23 23.00 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนตน  76 76.00 

 - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  21 21.00 

 - อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)  0 7.00 

 - ปริญญาตรี  3 3.00 

 - สูงกวาปริญญาตรี  0 0 

 - อ่ืน ๆ  0 0 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ  3 3.00 

 - คาขาย  10 10.00 

 - ธุรกิจสวนตัว  0 0 

 - รับจาง  26 26.00 

 - นักเรียน/นักศึกษา  8 8.00 

 - เกษตรกร  53 53.00 

 - อ่ืน ๆ  0 0 

 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

ท่ี หัวขอการประเมิน รอยละของระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1 ความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาจาวในภาพรวม  

35 60.44 4.33 

 
พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวใน

ภาพรวม มากท่ีสุดคือระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 60.12 รองลงมาคือระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 35.13 และ
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 4.45 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ  
 

ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร (คะแนนเต็ม 10 )  
ยุทธ 1  ยุทธ 2  ยุทธ 3  ยุทธ 4  ยุทธ 5  

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.02 8.25 8.29 8.49 8.29 



2. มีการประชาสัมพันธใหทราบรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.98 8.10 8.33 8.31 7.99 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.97 8.10 8.32 8.16 7.99 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.92 8.21 8.23 8.07 7.95 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 7.97 9.16 8.25 8.12 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.91 7.95 8.15 8.28 8.12 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.94 8.01 8.07 8.30 8.19 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.98 8.05 8.05 8.34 8.26 

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.96 8.11 8.13 8.28 8.11 

ภาพรวม 7.96 8.08 8.30 8.28 8.11 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวราย
ยุทธศาสตรในภาพรวมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 6 หมูบาน จํานวน 100 ชุด โดยการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง 
สิ้นสุดปงบประมาณ ผลท่ีไดจากการศึกษาจากรอยละเฉล่ียของความพึงพอใจรอยละ 8.15 
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