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สวนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.ดานกายภาพ 
 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 
จัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 เปนองคกรขนาดเล็ก และไดทําการ

ปรับขนาดเปน อบต.ขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 25  ธันวาคม 2550 ท่ีตั้งเลขท่ี 55 หมูท่ี 5 บานกระทุน ตําบล
เขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อยูหางจากอําเภอปราณบุรี  32  กิโลเมตร และหางจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  100  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ          :   ติดตอกับตําบลหวยสัตวใหญ,ตําบลบึงนคร   อําเภอหัวหิน 
ทิศใต           :   ติดตอกับตําบลศิลาลอย    อําเภอสามรอยยอด 
ทิศตะวันออก :   ติดตอกับตําบลหนองตาแตม      อําเภอปราณบุรี 
ทิศตะวันตก :   ติดตอกับประเทศเมียนมาร 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลเขาจาวโดยท่ัวไป เปนพ้ืนท่ีราบลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศ

ตะวันออก พ้ืนท่ีเปนท่ีลุมและดอนขนาดเล็กสลับกันไป ทําใหเกิดแองน้ําขนาดยอมหลายแหง พ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ท้ังพืชไรพืชสวนมากมาย เชน สับปะรด ยางพารา ปาลมน้ํามัน กลวย ออย ทุเรียน
และพืชผักผลไมอ่ืนๆ นอกจากนี้ภายในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว ยังมีแหลงน้ําท่ีสําคัญคือ เข่ือนปราณบุรี และเปนตน
น้ําของแมน้ําปราณบุรี ทําใหมีน้ําในการทําการเกษตรตลอดท้ังป อันอาจสงผลดีไปถึงชองทางการลงทุนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต  และยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ  ท่ีสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เปดตลาดดานการทองเท่ียวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของเขาจาว   แบงออกเปน 3 ฤดู  ดังเชนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ฤดู

รอนเริ่มต่ังแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดอยูในเดือนเมษายน ประมาณ 35-38 องศา
เซลเซียส  ฤดูฝน เริ่มตั่งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั่งแต
เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนกุมภาพันธ  อากาศเย็น แตไมถึงกับหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด อยูในเดือนธันวาคม  
ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ไดรับอิทธิพลจากลมตามฤดูกาล 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินรวนปนทราย  เปนท่ีราบลาดเชิงเขามีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมแก

การทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง 

2.ดานการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลเขาจาวประกอบดวยจํานวนหมูบาน  6 หมูบาน คือ 
1. บานเขาจาว  4. บานทาวังหิน  
2.   บานทาวังปลา  5. บานกระทุน 
3. บานทาทุง  6. บานแพรกตะลุย 



 

          2.2 การเลือกตั้ง 

 จํานวนประชากรท้ังหมด 2,531 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1,950 คน มีเขตการเลือกตั้ง 6 
เขต และหนวยการเลือกตั้ง 6 หนวยการเลือกตั้ง 

3.ประชากร 
          3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ประชากร ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564) 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บานเขาจาว 265 271 260 531 
2 บานทาวังปลา 91 112 88 200 
3 บานทาทุง 216 263 229 192 
4 บานทาวังหิน 133 132 120 252 
5 บานกระทุน 309 281 274 555 
6 บานแพรกตะลุย 269 264 237 501 
 รวม 1,283 1,323 1,208 2,531 

 
          3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ขอมูล ชาย หญิง หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 304 277 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 856 776 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 163 155 อายุมากกวา 60 ป 
รวม 1,323 1,208 รวมท้ังสิ้น 2,531 คน 

 
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ๓ แหง 
- สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ             ๑   แหง 
- สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน      ๒   แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        1 แหง 
                     -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว 
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ตารางท่ี 2.2 ขอมูลจํานวนนักเรียน  
 

โรงเรียน จํานวนนักเรียน 
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ 

ร.ร.ชลประทานบานวังปลา 11 3 14  
ร.ร.ตชด.บานเขาจาว 32 38 70  
ร.ร.ตชด.บานทาวังหิน 57 47 104  
ศพด.บานเขาจาว 8 10 18  

รวมท้ังส้ิน 113 88 206  
 4.2 สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    จํานวน  1  แหง 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาจาว 
2. อาสาสมัครสาธารณสุข  จํานวน   56   คน     
3. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน     6   แหง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
จากท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวไดสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุมกับกํานัน/ผูใหญบานทําให

ทราบวา สวนใหญปญหาอาชญากรรมจะเปนการลักขโมยทรัพยสินของประชาชนปญหา วิธีการแกปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวนั้นไดประสานกับสถานีตํารวจภูธรปราณบุรี กํานันผูใหญบาน ไดตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด บริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยงตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จากท่ีไดประสานงานกับฝายปกครองพบวาใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวยังมีผูท่ีติดยาเสพติดเนื่องจากเปนเขตเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบาน การ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  
การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลเขาจาวก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด    

 4.5 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดใหความชวยเหลือแกผูยากไร ดอยโอกาส ใหมีสภาพความเปนอยู
ท่ีดีข้ึนตามอัตภาพและตามสถานะทางการคลัง  กรณีรายท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  
องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะใหความชวยเหลือได อบต.จะชวยประสานสงตอให พมจ.ประจวบคีรีขันธ
ชวยเหลือตอไป  
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนสง 

ถนนของ อบต.  38   สาย  ยาวรวม  118  กม.  แบงออกเปน 

• สภาพถนนลูกรัง    จํานวน   34  สาย  ระยะทาง     110.70 กม. 

• สภาพถนนลาดยาง     จํานวน   2  สาย  ระยะทาง     4.70 กม. 

• สภาพถนนคอนกรีต     จํานวน   2  สาย    ระยะทาง    2.60 กม. 

          5.2 การไฟฟา 
ตําบลเขาจาวเปนสังคมชนบทไมมีไฟฟาใช ประชาชนอยูแบบเรียบงาย มีประชากรอยูอาศัย  1,283  

หลังคาเรือน ประชาชนสวนใหญใชแผงโซลาเซลลในการผลิตกระแสไฟฟาใช 
  

          5.3 การประปา 
แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แหลงน้ําผิวดิน 

 มีแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แมน้ําปราณบุรีและอางเก็บน้ําเข่ือนปราณบุรี 
 

          5.4 โทรศัพท 
 มีสัญญานโทรศัพทใน 5 หมูบาน คือ หมูท่ี 1 – หมูท่ี 5 สวนหมูท่ี 6 ยังไมมีสัญญาณ

โทรศัพทใช ทําใหมีปญหาในการติดตอสื่อสาร 

         5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียปราณบุรี ตั้งอยู อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

หางจากตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ประมาณ 32 กิโลเมตร  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 90 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแก สับปะรด ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ทุเรียน ขาวโพด มะละกอ กลวย มะเขือเทศ เผือก ฯลฯ ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
 

          6.2 การประมง 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  ไมมีการทําประมง ประชาชนจับปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติ 

และในอางเก็บน้ําเข่ือนปราณบุรีเพ่ือบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น 
          6.3 การปศุสัตว 

การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ แพะ เพ่ือจําหนายและ
บริโภคเองในครัวเรือน 

          6.4 การบริการ 
- มีรานบริการทําผม เสริมสวย พ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
- มีบริการปมน้ํามันขนาดเล็กในพ้ืนท่ี จํานวน 2 แหง  
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          6.5 การทองเท่ียว 
เข่ือนเก็บน้ําปราณบุรีในหมูท่ี 2, 3  ตําบลเขาจาว และแหลงทองเท่ียววัดถํ้าเขาจาว หมูท่ี 1      

น้ําตกแพรกตะลุย หมูท่ี 6 และตําบลเขาจาวโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศ
ตะวันออก พ้ืนท่ีเปนท่ีลุมและดอนขนาดเล็กสลับกันไป ทําใหมีทิวทัศนท่ีงดงาม เหมาะแกการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  

          6.6 อุตสาหกรรม 
ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
- กลุมผลิตปลาสม     1 กลุม 
- กลุมออมทรัพย     6 กลุม 
- กลุมถักแห     1 กลุม 
- กลุมเย็บกระเปา    1  กลุม 

 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 90 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกสับปะรด ยางพารา 

ปาลมน้ํามัน ทุเรียน ขาวโพด มะละกอ กลวย มะเขือเทศ เผือก ฯลฯ ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนบัถือศาสนา 
            ประชาชนตําบลเขาจาว 100 % นับถือศาสนาพุทธ 

สํานักสงฆ   4 แหงไดแก 
1.  สํานักสงฆบานเขาจาว    หมูท่ี  1     

       2.  สํานักสงฆทุงพลายงาม   หมูท่ี  3 
  3.  สํานักสงฆทาวังหิน   หมูท่ี  4 
       4.  สํานักสงฆทาไมลาย   หมูท่ี  6 

          7.2 ประเพณีและงานประจําป 
  - เดือนมีนาคม งานปดทองพอปูวัดเขาจาว ม. 1 

- ชวงเดือนเมษายน งานสรงน้ําผูสูงอายุเวียนกันเปนเจาภาพทุกหมูบาน 
  - เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง 
   - ชวงเดือนกรกฎาคม มีงานกีฬาตําบลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ร.10 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน  คือ  
- กลุมปลาสมบานทาทุง หมูท่ี 3 

   - กลุมผูถักหมวก ตะกรา กระเปา 
   - แคนดี้ รีไซคเคิล ทําเปนหมวก กระเปา 
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  ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาถ่ิน ในตําบลเขาจาว มีท้ังภาษาอีสาน ภาษาใต ภาษากลาง เนื่องจากประชากรอพยพ

มาจากหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย 

8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเดน  คือ  

- กลุมปลาสมทาทุง ผลิตปลาสมจําหนาย 
  - กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน  ผลิตทุเรียนจําหนาย 
  - กลุมถักกระเปา ถักหมวก ตะกรา จําหนาย 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ํา 

ลําหวย              22 แหง  บอน้ําตื้น            2 แหง 
  หนองน้ํา     8 แหง  บอบาดาล           4 แหง 
  ลําคลอง       3 แหง  อางเก็บน้ํา           1 แหง 
  แมน้ํา      1 แหง  ฝาย                   5 แหง 
  สระน้ํา     15 แหง 

8.2 ปาไม 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญไดแก  ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ   มีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมแกการทํา

การเกษตร ลักษณะเปนปาในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา พ้ืนท่ีอยูในเขตการดูแลทางทหาร และท่ีราชพัสดุ 

          8.3 ภูเขา 
          พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลาดเชงิเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก         

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           ในพ้ืนท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไม เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนเทือกเขาสูง ในบริเวณทิศตะวันตก  
และคอย ๆ ลดลงจนเปนหุบเขาขนาดใหญ  ในบริเวณกลาง ๆ เปนท่ีราบลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศ
ตะวันออก ปาไมยังอุดมสมบูรณ สัตวปายังคงมีใหเห็น  และอยูในความดูแลของทหาร และบางสวนอยูเขต
อุทยานแหงชาติกุยบุรีทําใหยังคงสภาพเปนปาอยูมาก 
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สวนท่ี 2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
************************ 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
   “ยุทธศาสตรชาติ” เปนกรอบอยางหนึ่งในการจัดทํานโยบาย และการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลชุดตอ ๆ ไป ท้ังนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ดังนี้  
   มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ อยางยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ กันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
   การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมี ในยุทธศาสตรชาติ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาว ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวน
รวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวน อยางท่ัวถึงดวย ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลบังคับได 
   มาตรา 275 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
ปนับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 
   วิสัยทัศน  
   “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาวตองนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการ
บรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ความม่ันคง 
• การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน  
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

 
 



 

 
• ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู

อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
• ฐานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

ความม่ังคั่ง 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตและเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนสงการผลิตการคาการลงทุนและการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

• ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแกทุนมนุษยทุนทางปญญาทุน
ทางการเงินทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน 
• การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

• การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึนคนมีความ
รับผิดชอบตอสงัคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

• มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยางสมดุลมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  ประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญ คือ ประเทศชาติม่ังคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ โดยประเด็นยุทธศาสตรดานความม่ังคง 
ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
  1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติบานเมือง 
  2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิมและปองกัน
ไมใหปญหาใหมเกิดข้ึน 
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงาดานความม่ันคง 
  4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และท่ีมิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญกาวหนา ใหกับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลกอยางยั่งยืน 
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  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญตาง ๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน สราง
คุณคาใหมในอนาคต ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
 1. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคาและ
ความหลากหลายของสินคาเกษตร 
 2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต 
 3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของ
การทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
 4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดาน
โครงขายคมนาคมพ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยตีลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ท่ีมี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน 

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา 
มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ ประกอบดวย 7 ประเด็น ไดแก 
  1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนผูเรียน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา 
  4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย โดย การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม การสรางเสนทางอาชีพ 
  5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  ครอบคลุกท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม การ
สรางความรอบรูดานสุขภาวะ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
  6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การ
สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ การ
สงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีให
ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน 
ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 
  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค การกระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 
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  2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี พัฒนาศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุม
จังหวัดในมิติตาง ๆ  
  3. การเสริมสรางพลังทางสังคม สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปนไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม การ
รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
  4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 
  1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให
สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
  2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 
  3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ี
เติบโตอยางตอเนื่อง จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
  5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาการจัดการน้ํา
เชิงลุมน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ เพ่ิมผลผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยาง
ประหยัด คุมคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล 
  6. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทฯ สงเสริมคุณลักษณะและพฤตกิรรมท่ีพึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
ประกอบดวย  8 ประเด็น ไดแก 
  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค และ
ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดีจิทัลมาประยุกตใช 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
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  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนราชการมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ สงเสริม
การกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมี
สมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
  4. ภาครัฐมีความทันสมัย องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประชาชนและภาคีตาง ๆ 
ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตวสุจริต 
  7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน ภาครัฐจัดใหมี
กฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆท่ีเปลี่ยนแปลง 
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค บุคลากร
และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีพ่ึง
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดนอมนํา “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถบยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงเกิดภูมิคุมกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561-2580 ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable 
Development G0als:SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับ
กลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ัง
คง ม่ังค่ังและยั่งยืน” ซ่ือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้
ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ 

           ม่ังค่ังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
           และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

   

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สรางความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน   

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(2) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสําพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนลาง กลุม 2 เพ่ือศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนศูนยกลางการคา การขนสง การบริการ และพัฒนาเปน
ศูนยการวิจัยและพัฒนาดานประมงและพืช ศูนยกลางเศรษฐกิจการผลิตเพ่ือการสงออกในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก 
เขตเศรษฐกิจรวมไทย-พมา และแหลงทองเท่ียวดดเชิงนิเวศ (Eco Tourism การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 
 เปนฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและการทองเท่ียว ท่ีไดมาตรฐาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 พันธกิจ 
  1. สรางฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและสรางแหลงท่ีอยูอาศัย  
  2. เพ่ิมผลผลิตดานการเกษตร อาหารและสงเสริมการทองเท่ียว 
  3. พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและอาหารใหมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
  4. สรางระบบเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และการคาชายแดน 
  5. ลดปญหาความรุนแรงปญหาการกัดเซาะชายฝง 
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เปาประสงค 
  1. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสนับสนุนการคาและการลงทุนอยางครอบคลุมและเปนระบบ 
  2. ทรัพยากรสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน 
  3. สินคาเกษตรมีคุณภาพท่ีปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล 
  4. รายไดจากการทองเท่ียว สินคา และบริการเพ่ิมข้ึน 
  5. การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
  6. สินคาอุตสาหกรรมสามารถแขงขันไดและมีมาตรฐานสากล 

 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จหลัก Key Performance Indicators : KPI) ท่ีตอบสนองตอประเด็นความทาทาย 
  1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (GPCP) 
  2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว 
  3. รอยละของแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
  4. จํานวนปะการังเทียมท่ีท้ิงลงในทะเล (แทง) 

5. ระยะทางการกัดเซาะชายฝงทะเล (กิโลเมตร) 
  6. ลดระดับความรุนแรงพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของศัตรูมะพราว 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางตนทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพ่ือการลงทุน 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตท่ีเชื่อมโยงการคาและการ
ลงทุน 

  กลยุทธท่ี 1.2 บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ 
  กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคาดานการเกษตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเช่ือมโยงของการทองเท่ียว การคา และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  กลยุทธท่ี 2.1 เพ่ิมศักยภาพทางการคา การทองเท่ียวและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

กลยุทธท่ี 2.2 สรางความสัมพันธทางการคา การลงทุน และการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือน 
       บาน 

กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชนสีเขียวเพ่ือกาทองเท่ียว 
                 เชิงอนุรักษตามวิถีทองถ่ิน 

  กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาศักยภาพดานการตลาด การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
  กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
  กลยุทธท่ี 2.6 พัฒนาศักยภาพสินคาและบริการดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 3.1 ปองกันการกัดเซาะชายฝง 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพดานการบริหารจดัการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิด 

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative economy) อยางย่ังยืน 
  กลยุทธท่ี 4.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแขงขันของอุตสาหกรรม 

กลยุทธท่ี 4.2 สรางความเขมแข็งใหผูประกอบการ และสรางโอกาสในการคาการลงทุน 
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(3) ยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 วิสัยทัศน 
  “เมืองทองเท่ียวท่ีทรงคุณคาระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ดานสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแหง
อนาคต สังคมผาสุกภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีทรงคุณคาบนพ้ืนฐานเอกลักษณของ 
จังหวัด 

2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธใหมีขีดความสามารถในการแขงขันการผลิต การแปรรูป  
สับปะรด มะพราว และสินคาเกษตรสูตลาดโลก  

3. สงเสริมการคา การลงทุน การทองเท่ียวดานสิงขร 
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนสังคมท่ีมีความม่ันคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปญญาไทย 
5. สรางความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาชายแดน 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคมใหท่ัวถึงรวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงบริเวณชายแดน 

  5. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร(ประเด็นการพัฒนา) 
 1) เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
 กลยุทธ 
  1.1 พัฒนาและคนหาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดใหมีคุณภาพ 
  1.2 เสริมสรางคุณภาพการทองเท่ียวบนความหลากหลาย ความปลอดภัยและความคุมคา 
  1.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสากล 
  1.4 สงเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐ และเครือขายการทองเท่ียว 
  1.5 สรางเสริมระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเท่ียว 
  1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการภาคเอกชนท่ี  

      เก่ียวของ 
 2) เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาเกษตรคุณภาพสูง 

กลยุทธ 
2.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนระบบการผลิต สับปะรด มะพราวและสินคา 

เกษตรเพ่ือการบริโภคและสงออก 
2.2 พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด สับปะรด มะพราว ประมง ปศุสตัว และ 

สินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานสากลโดยใชระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคและการ
สงออก 
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2.3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีสรางความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังองคกรภาค 
เกษตรกร 

2.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรมระบบการผลติ การแปรรูป การตลาดสนิคา 
เกษตรและเสริมสรางกระบวนการจัดการความรูสูเกษตรกร 

2.5 สรางเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยเพ่ือเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย 

 3) ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาค 
 กลยุทธ 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนการคา การลงทุน  
                           และการทองเท่ียว 
  3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เพ่ือสรางโอกาสและ  

      เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3.3 พัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  3.4 เสริมสรางความสัมพันธและเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน/องคกรในอาเซียน 
  3.5 สงเสริมการเปดตลาด และพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุนและการทองเท่ียวท้ัง  
                          ในและตางประเทศ 
 4) เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถหีลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ 
  4.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาศิลปวัฒนธรรม รายได สุขภาพและการสาธารณสุข ตลอดจน  
         สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขายรวมท้ังภาคประชาสังคม 

4.2 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยบริเวณชายแดน พ้ืนท่ีตอนในชายฝงทะเล เกาะแงและ 
สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถและสราง
เครือขายประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม 

  4.3 เสริมสรางการปองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงการเตรียมความพรอมรับมือ 
      ภัยพิบัติ 

  4.4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน 
 กลยุทธ 
  5.1 สรางเสริมการอนุรักษรักษา และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปาและสิ่งแวดลอม 
  5.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
  5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง 
  5.4 สรางเสริมระบบปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝงทะเล 

5.5 ลดปริมาณขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
  5.5 ลดปริมาณขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 

5.6 สงเสริมและสนับสนนุการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
วิสัยทัศน 
 “เมืองแหงการทองเท่ียว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ การเกษตร และการ 
2. ทองเท่ียวใหเขมแข็งและแขงขันได 

  2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. อนุรักษ ฟนฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี 
4. ความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

  5.พัฒนาองคกรและสรางเครือขายการพัฒนาทุกภาคสวนใหทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  6. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบการบริหารสาธารณะ และระบบปองกัน 
         และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวและการบริการ 
 2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว ตามเทศกาล งานประจําป รวมถึงการทองเท่ียว 
               เชิงนิเวศนและสุขภาพ 
 3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
 4. สงเสริมและสนับสนนุการประสานงานสรางเครือขายรวมกันกับหนวยงานราชการอ่ืน  
              ภาคเอกชน 
 5. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ 
              ทองเท่ียว ท้ังดานบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐาน และความปลอดภัย 

6. สงเสริมการเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการทองเท่ียว 
7. ระหวางองคกรสวนทองถ่ิน ภาครัฐและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสงเสริมรายไดและการผลิต 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและมีรายไดเพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการเรียนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาเสริมสรางการใหความรู การถายทอดเทคโนโลยี การแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตร และ
โรคระบาด 
 3. สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินคา OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ คุณภาพและการตลาด 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจําหนายผลผลทางการเกษตรและการดูแลราคา
ผลผลิต 
 5. สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการใชปุยอินทรียแบบชีวภาพและการเกษตรท่ี
ปลอดภัยจากสารพิษ 
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 6. พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมอาชีพใหเขมแข็งและแขงขันได 
 7. สงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑชุมชน 
  8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตร ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง 
 2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมองคกรและเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและแกไขปญหาในชุมชน 
 3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสงัคมและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและการคามนุษย 
 6.สงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเมือง
และชนบท 
 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 9. พัฒนาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 10. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน 
 11. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
 12. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนา อนุรักษ ฟนฟุ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี 
 2. เสริมสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. อนุรักษ ฟนฟู พ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบรูณ 
 4. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 7. อนุรักษ และฟนฟุความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารงานใหมีความเปนเลิศ 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบรูณาการระหวางองคภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการใหความรูดานการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
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 3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองคกรใหไดมาตรฐาน 
 5. พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ี การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 7. ปรับปรงุโครงสรางระบบและกระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย 
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
 9. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภค 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 
 2. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภคใหสอดคลองกับ
แผนการปองกันอุทกภัย 
 3. พัฒนาปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตใหบริการ ไฟฟา ประปา 
 4. สงเสริมการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและนําระบบผังเมืองมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

1.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

 ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได 
 “ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปลี่ยนผาน ท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 

(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร
สมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  

(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services  
(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

 (1)วิสัยทัศน 

 “เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาการศึกษา  ประชาชนอยูดีมีสุข”  
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 (2)ยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน และเกิดการพัฒนาสูความสําเร็จ จึงกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(3) เปาประสงค 
 1. เพ่ือใหระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐานครอบคลุมท่ัวถึง 

 2. เพ่ือพัฒนา สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ดานการศึกษา สุขอนามัย  ความเขมแข็ง 
ของชุมชน ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
 4. เพ่ือสรางความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาความรูความสามารถ 
ของบุคลากรในหนวยงาน  และเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุก ๆ ดาน   
       5. เพ่ือพัฒนา ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู 

(4) ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน 
  2. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใชมีเพียงพอตอการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  4. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5. เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานมากข้ึน 
  6.การเชื่อมโยงทางการคา การลงทุนภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  7.ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
  8. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑมากข้ึน 
  9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน 
  10.การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตไดรับการ 
                     พัฒนามากข้ึน 
  11. สงเสริมสวัสดิการสังคม แกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 9 หมูบาน 
  12. ประชาชนและทุกภาคมีจิตสํานึกในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
                     สิ่งแวดลอมมากข้ึน 
  13.การอนุรักษ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมมากข้ึน 
  14. การจํากัด ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 (5) คาเปาหมาย 
  1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 
  3. มีเครื่องมือมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
  3. ประชาชนมีเสนทางคมนาคม แหลงน้ําและสาธารณูปโภคไดมาตรฐานและปลอดภัย 
  4 การทองเท่ียวทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  5. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพท่ีดีข้ึน 
  6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความม่ันคงทางสังคมท่ีดีข้ึน 
  7. การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
  8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
  9. ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียลดลง 

(6) กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ําและสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและ เพียงพอ

ตอความ  ตองการของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการระบบน้ําประปาหมูบาน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
แนวทางท่ี 1 สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

  แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรท้ังพืชและสัตว 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการ

ประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและมีรายได 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการภาคการเกษตร 

           และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 ดําเนินการแกไขปญหาดานสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 สรางจิตสํานกึ  ใหมีอาสาสมัครคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในหมูบาน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน   
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหความรูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวมคิด รวมทํา แกไขปญหาใน

ชุมชน   
แนวทางท่ี 3 พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรขององคกรใหไดมาตรฐาน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

หลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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แนวทางท่ี 5 การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการ

ปฏบิัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ   
         ส่ิงแวดลอม 
  แนวทางท่ี 1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู 
         แหลงน้ําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการบริหารขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีจุดเดนคือ เปนพ้ืนท่ีราบลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศ

ตะวันออก พ้ืนท่ีเปนท่ีลุมและดอนขนาดเล็กสลับกันไป ทําใหเกิดแองน้ําขนาดยอมหลายแหง พ้ืนท่ีสวนใหญเปน
พ้ืนท่ีทางการเกษตร ท้ังพืชไร พืชสวนมากมาย เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ สตอ มะมวง กลวย ออย มะพราว 
ยางพารา พืชผักผลไมนานาชนิด นอกจากนี้ภายในพ้ืนทีตําบลเขาจาว ยังมีพ้ืนท่ีตั้งของเข่ือนปราณบุรี และเปน
แหลงตนน้ําของแมน้ําปราณบุร ีทําใหมีแหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณเอ้ือประโยชนกับประชาชนเปนอยางมาก ใน
การทําเกษตรกรรม พ้ืนท่ีตั้งอยูใกลอําเภอปราณบุรี ทําใหการคาขายสินคาการเกษตรมีตลาดรองรับพอสมควร
ตําบลเขาจาวยังมีการปลูกทุเรียนท่ีข้ึนชื่อ “ทุเรียนเขาจาว” ทุเรียนเขาจาวมีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ  คือ หอม 
หวาน มัน  ปลกูอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ บานแพรกตะลุย นอกจากนี้ตําบลเขาจาวยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
ยังคงความอุดมสมบูรณ ไดแกน้ําตกแพรกตะคอ ถํ้าเขาจาว มีคางแวนท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ  เปดตลาดดานการทองเท่ียวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยสภาพพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
เขาจาวท่ียังคงลักษณะความเปนธรรมชาติ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร  และการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลเขาจาว   คือ  

 
“พัฒนาคุณภาพสินคาทางการเกษตร   สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

                        เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
 

 (8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 เม่ือพิจารณารายละเอียดความเชื่อมโยงสอดคลองระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ กับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงแสดงความเชื่อมโยงในภาพรวม ไดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ขอ 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ ขอ 3 สงเสริมและ
พัฒนาการคา การลงทุน การทองเท่ียวดานสิงขร และอาเซียน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ําและสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตรของจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขอ 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาเกษตรคุณภาพสูง 
ขอ 3 สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุน การทองเท่ียวดานสิงขร และอาเซียน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ 2 พัฒนาสงเสริมรายไดและการผลิต 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ขอ 4 เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักภูมิปญญาไทย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขอ 4 เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ 5 พัฒนาระบบบริหารงานใหมีความ
เปนเลิศ   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ 5 ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรี ขันธ ขอ 4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะห
ศักยภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึง
โอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของ
ทองถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบัน
ทองถ่ินอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  
SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน  (Weak-W)  และปจจัย
ภายนอกไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เปนเครื่องมือ 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในองคการบริหารสวนตําบลวา
มีสวนดี  ความเขมแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จในดานตางๆ 

จุดแข็ง(Streng=s) 
1. ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
2. มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 
3.เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางมีการแบงสวนราชการท่ีนอยทําใหการประสานงานเปนไป

อยางรวดเร็ว  และกํากับดูแลไดอยางท่ัวถึง 
4. การแบงโครงสรางขององคกรมีความชัดเจน 
5. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทําใหเขาใจปญหาและความตองการของ

ประชาชน 
6. พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน สับปะรด มะมวงขนุน มะเขือเทศ ฯลฯ 
7. พ้ืนท่ีของตําบลเขาจาวมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มีน้ําตกแพรกตะคอ

เปนแหลงตนน้ําท่ีไหลผานพ้ืนท่ีตําบลลงสูเข่ือนปราณบุรี  ดินมีความอุดมสมบูรณ  ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม
แกการทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง  เปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  และมีการทําสวนผลไมจําพวก 
ทุเรียน เงาะ มะมวง ขนุน  ท่ีมีรสชาติดีเปนเอกลักษณเฉพาะ  เปนท่ีตองการของผูบริโภค   
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การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในองคการบริหาร 
สวนตําบลวามีสวนเสีย  ความออนแอ  ขอจํากัด  ความไมพรอม  ในดานตางๆ 
 จุดออน (Weaknesses : W) 

1.พ้ืนท่ีตําบลเขาจาวมีปญหาดานการคมนาคมถนนสายหลักของตําบล ระยะทางประมาณ ๕๐ 
กิโลเมตร  ยังเปนถนนลูกรัง  และชํารุดจากสภาพดินฟา อากาศ อยูเปนประจํา  ซ่ึงเปนเสนทางท่ีประชาชนใน
ตําบลทุกคนตองใชสัญจรติดตอกับตัวอําเภอ เด็กและเยาวชนลงมาเรียนหนังสือ รวมท้ังใชเปนเสนทางในการ
ขนสงพืชผลทางการเกษตรตาง ๆ ออกสูโรงงานและตลาด   

2.ภายในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวสภาพสงัคมเปนสังคมชนบท  ไมมีไฟฟาใช  ขาดการ
พัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา และน้ําประปา ท่ีเพียงพอ    

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

ปฏิบัติงานไมทันตามนโยบายท่ีรัฐบายและกระทรวง ทบวง กรมตางๆสั่งการมา เนื่องจากโอนมาแตงาน 
งบประมาณและบุคลากรไมไดโอนมาดวย 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามี 
สภาพเปนเชนไร  เหตุการณสถานการณของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอําเภอท่ีเกิดข้ึน  จะ
สงผลตอองคการบริหารสวนตําบลอยางไร   มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอ
องคการบริหารสวนตําบล 

โอกาส(Opportunity=O) 
1.มีการสงเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ไดแก สับปะรด ยางพารา 

ปาลมน้ํามัน และทุเรียน  อันอาจสงผลดีไปถึงชองทางการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต 
นอกจากนั้นในตําบลเขาจาวยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ  ไดแก น้ําตกแพรกตะ
คอ  ถํ้าเขาจาว  คางแวน  ท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เปดตลาดดานการทองเท่ียวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไมวาจะ
เปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  เปนตน 

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน   โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลาง  และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

4. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
 5. รัฐบาลมีนโยบายประชารัฐใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 6. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาสงัคมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
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7. นโยบายภาครัฐใหการสนับสนุนประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบมากข้ึน 
8. นโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอองคการบริหารสวนตําบล 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats : T) 
 1. อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความชัดเจนใน
หลายภารกิจ และการจัดสรรรายไดไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2. กฎหมาย ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
 3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีควบคุมไมได 
 4. ผลกระทบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมท้ังการับขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน คานิยมเปลี่ยนไปในทางลบ 

5.พ้ืนท่ีตําบลเขาจาวอยูหางจากตัวอําเภอมาก  ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการคมนาคม ท่ีหางไกล
ความเจริญ  ตลอดจนการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคมไมสะดวก  เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของสัญญาณ
โทรศัพท  และไมมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางทองถ่ินอ่ืนเนื่องจากไมมีไฟฟาใช 

6. สภาพดิน  ฟา  อากาศ  ท่ีสงผลใหการพัฒนาถนนสายหลักของตําบลมีอายุการใชงานในสภาพท่ีดี
และมีมาตรฐานไดเพียงระยะสั่น  ตองมีการปรับปรุงซอมแซมเปนประจําทุกป 

7. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพียงแหงเดียว ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน  ทําให
การสาธารณสุขของประชาชนไมดี 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในตําบลตามประเด็นการพัฒนาตําบล 
1.กลุมปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พ้ืนที่

เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

1.1  การคมนาคมไมสะดวก 
 
 
 
 
 
 

- เสนทางเปนถนนลูกรังท่ีชํารุดใชการมา
นาน  และมีการเสื่อมสภาพจากสภาพดิน  
ฟา  อากาศ  มีถนนลาดยางหรือถนน
คอนกรีตเปนบางสายทางสวนมากจะเปน
ถนนลูกรัง 
- สะพานไมไดมาตรฐาน  พบปญหาความ
เดือดรอนเวลาเกิดเหตุอุทกภัย 
 

ท้ังตําบล   
จํานวน  6  
หมูบาน 
 
 
 
 
 

- ตองการใหมีการปรับปรุงถนนให
ไดมาตรฐาน  และกอสราง
ถนนลาดยางสายหลัก  และถนน
คอนกรีตทางซอยทุกซอย 
- ตองการใหกอสรางสะพานท่ีได
มาตรฐานและกอสรางฝายแบบ
ถาวรในทุก ๆ พ้ืนท่ีในตําบลท่ีมี
แมนํ้าและลําหวย 

1.2  ระบบสาธารณูปโภคไม
เพียงพอ 

- ประปาหมูบานไมสามารถสั่งจายนํ้าได
เพียงพอตอความตองการของประชาชนใน
หมูบาน 
- มีนํ้าประปาใชเปนบางครัวเรือน  ยังไม
ครอบคลุมท้ังหมูบาน 
- การขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริ โภค  
ในชวงฤดูแลง 

- หมูท่ี 5 และ 
หมูท่ี 6  ตําบล
เขาจาว 

- สรางระบบการบรหิารจดัการ
นํ้าประปาท่ีดีและมีคุณภาพ 
- จัดหาถังเก็บนํ้าฝนสําหรับ
ครัวเรือนท่ีนํ้าประปาไมสามารถ
เขาถึง 
- ขุดสระกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือ
การเกษตรในชวงนอกฤดฝูน 
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1.3  ไมมีไฟฟาใช 
 

- ประชาชนไมไดรับความสะดวกสบาย
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เนื่องจาก
ตองประหยัดพลังงานไฟฟาจากแผงโซ
ลาเซลล  ที่มีอยูอยางจํากัด 

- ทั้งตําบล   
จํานวน  6  
หมูบาน 
 
 

- คาดวาการไฟฟาสวนภูมิภาค
จะขยายเขตบริการใหประชาชน
มีไฟฟาใชไดในอนาคตครบทุก
ครัวเรือน 

1.4  ไมมีกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน 
 

- พื้นที่ที่ อา ศัยอยู ไมมี เอกสารสิทธิ์  
เพราะเปนพื้นที่ของกรมชลประทาน 
เขตปลอดภัยทางราชการทหารและ
กรมอุทยานแหงชาติ 

- ทั้งตําบล   
จํานวน  6  
หมูบาน 
 

- คาดวาในอนาคตรัฐบาลจะ
อนุมัติใหสามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่อยูอาศัย  และที่ดนิทํา
กินใหกับประชาชนในพื้นที่ไดทกุ
ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กลุมปญหาดานเศรษฐกิจ 
 

ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

2.1  ปญหาการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ผลผลติทางการเกษตร
ตกต่ํา 
 
 
 
 
 

- ประชาชนขาดความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
- ขาดแคลนอุปกรณ ในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
- ปุยและยากําจัดวัชพืชมีราคา
สูง 
 
 
- ผลผลิตตกต่ํา  เน่ืองจากสินคา
ลนตลาด 
 
 

- เกษตรกรขาดความรู 
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
- กลุมแมบานท้ังตําบล  
จํานวน  6  หมูบาน   
 
 
- ท้ังตําบล   จาํนวน  6  
หมูบาน 
 
 
 
- ท้ังตําบล   จาํนวน  6  
หมูบาน 
 

- ตองการใหจัดฝกอบรมใหความรู
ในดานตาง ๆ ในการประกอบ
อาชีพกับผูขาดความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพทุกคน 
 
 
- ตองการใหจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพใหกับกลุมแมบาน
ท้ังตําบล 
 
 
- ตองการใหสงเสริมการทําปุย
หมักและยากําจัดวัชพืชจาก
ธรรมชาติท้ังตําบล 
 
 
- ตองการใหสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานใน
การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 
 

 

25 



 
3.กลุมปญหาดานสังคม 
 

ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

3.1  ปญหาการกีฬา 
 
 
 
 
3.2ปญหาการศึกษา 
 
 
 
3.3 ปญหาดานสาธารณสุข
และอนามัย 
 
 

- ไมมีสนามกีฬาในการออกกําลัง
กายและสนามกีฬาท่ีมีอยู ไมได
มาตรฐาน 
 
 
- นักเรียนไมมีสถานท่ีศึกษาตอ
ระดั บมั ธยมศึ กษา ท่ี ใกล บ าน
ภายในตําบล 
 
- ไมมีสถานีอนามัยประจํา
หมูบาน/ท่ีใกลเคียงหมูบาน    
และขาดแคลนยารักษาโรคข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

- ท้ังตําบล   จํานวน  6  
หมูบาน 
 
 
 
- ท้ังตําบล   จาํนวน  6  
หมูบาน 
 
 
- หมูท่ี 2 – 6  ตําบลเขา
จาว 

- ตองการใหกอสรางสนามกีฬาให
ครบทุกหมูบาน  และดําเนินการ
ปรับปรุงสนามกีฬาท่ีมีอยูใหได
มาตรฐาน   
 
 
- คาดวาโรงเรียนในพ้ืนท่ีจะขยาย
การศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือรองรับนักเรียนในอนาคต   
 
- คาดวากระทรวงสาธารณสุขจะ
จัดใหมีสถานีอนามัยในตําบล
เพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะหมูบาน
หางไกลความเจริญ 

 
 
 

4.กลุมปญหาดานการเมืองการบริหาร 
 

ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต 

4.1  การกระจายขาวสาร
เปนไปอยางไมทั่วถึงทุก
พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
4.2 ขาดความรูดาน
กฎหมาย 
 
 

- ไมมีสัญญาณโทรศัพททั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนยังขาดความรู ความ
เขาใจ ในระบอบประชาธิปไตย  
และกฎหมาย เ ก่ีย ว กับสิท ธิ
หนาที่ของประชาชน   
อยางแทจริง 

หมูที่ 6 บานแพรกตะลุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทั้งตําบล   จาํนวน  6  
หมูบาน 

- ติดตั้งหอกระจายขาวประจํา
หมูบานทุกหมูบาน 
- คาดวาองคการภาคเอกชน
ดานการสื่อสารจะมาทําการ
ลงทุนตดิตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพทภายในตาํบลเขาจาว
โดยใหทั่วถึงและชดัเจน
ครอบคลุมทุกพื้นที่    
 
- จัดฝกอบรมใหความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย  และ
กฎหมายข้ันพื้นฐาน     
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5.กลุมปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5.1  การสรางความ
โดดเดนใหกับสถานท่ี
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

- ภูมิทัศนตามท่ีจัดเปน
สถานท่ีทองเท่ียว  ยังไม
ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด
นักทองเท่ียวได 
 

- หมูท่ี 1 – 6  
ตําบลเขาจาว 
 

- ปรับปรุงภมิูทัศนบริเวณเข่ือนเก็บน้ํา
ปราณบุรีในหมูท่ี 2 – 3  ตําบลเขาจาว 
และแหลงทองเท่ียววัดถํ้าเขาจาว หมูท่ี 1  
พัฒนาน้ําตกแพรกตะลุย  ในหมูท่ี 6ใหเปน
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 
 

 

3.2การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
3.2.1 การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.2.2การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอ
ไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 5 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
เขาจาว  ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปน

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอางเก็บน้ําเข่ือนเก็บน้ําปราณบุรีในหมูท่ี 2 – 3  ตําบลเขาจาว และแหลงทองเท่ียววัด
ถํ้าเขาจาว หมูท่ี 1  พัฒนาน้ําตกแพรกตะลุย  ในหมูท่ี 6 เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวดังกลาว 
ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน ปญหาการแบง

ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี 
พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก
จากชนนั้นท่ีมีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมายการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ตองให
ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของ
แตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดย
ตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของ
แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน  การศึกษาภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงไดใหการสนับสนุน 
สงเสริม และจัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใหแกประชาชนในตําบลเขาจาว เพ่ือใหประชาชนเกิด
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนศาสนาอาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติ
ท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกัน
ระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลู
อยางรูเทาไมถึงการณ เปนตนวัฒนธรรมประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทาง
วัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซาย
ในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน 
โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยาย
แรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรค
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหา

การกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดานการ
อนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรม
ตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุน
ตางๆชาติแลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแร
หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สํานักปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 
 

สํานักปลัด กองชาง 
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม - บริการชุมชนและสังคม 
- การดําเนินการอ่ืน 

- การศึกษา 
- งานสาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
- การศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
 

สํานักปลัด กองชาง 
กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร -บริหารท่ัวไป - บริหารงานท่ัวไป 
- รักษาความสงบภายใน 
 

สํานักปลัด กองชาง 
กองคลัง 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

- การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและสังคม 

- การเกษตร 
- เคหะและชุมชน 

สํานักปลัด กองชาง 
กองคลัง 

รวม  5  ยุทธศาสตร     
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง  
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมือง                          
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

19 88,000,000 22 88,600,000 22 99,360,000 23 85,630,000 26 90,050,000 112 451,640,000 

รวม 19 88,000,000 22 88,600,000 22 99,360,000 23 85,630,000 26 90,050,000 112 451,640,000 
2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกจิ 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 
    

 
 

6 
 

12 
 

 
 

1,600,000 
 

350,000 
 

 
 

6 
 

12 
 

 
 

1,600,000 
 

350,000 
 

 
 

6 
 

12 
 

 
 

1,600,000 
 

350,000 
 

 
 

6 
 

12 
 

 
 

1,600,000 
 

350,000 
 

 
 

6 
 

12 
 
 

 
 

1,600,000 
 

350,000 
 

 
 

30 
 

60 
 

 
 

8,000,000 
 

1,750,000 
 

รวม 18 1,950,000 18 1,950,000 18 1,950,000 18 1,950,000 18 1,950,000 90 9,750,000 

  
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จํานว

น 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม                     
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข        
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน            
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
- แผนงานงบกลาง 

 
 

10 
14 
1 
6 
 

6 
 

5 
 

 
 

644,000 
890,000 
100,000 
120,๐๐๐ 

 
๒7๕,0๐๐ 

 
3,338,000 

 
 

10 
14 
1 
6 
 

6 
 

5 
 

 
 

644,000 
890,000 
100,000 
120,๐๐๐ 

 
๒7๕,0๐๐ 

 
3,338,000 

 
 

10 
14 
1 
6 
 

6 
 

5 
 

 
 

644,000 
890,000 
100,000 
120,๐๐๐ 

 
๒7๕,0๐๐ 

 
3,338,000 

 
 

10 
14 
1 
6 
 

6 
 

5 
 

 
 

644,000 
890,000 
100,000 
120,๐๐๐ 

 
๒7๕,0๐๐ 

 
3,338,000 

 
 

10 
14 
1 
6 
 

6 
 

5 
 

 
 

644,000 
890,000 
100,000 
120,๐๐๐ 

 
๒7๕,0๐๐ 

 
3,338,000 

 
 

50 
70 
5 

30 
 

30 
 

25 

 
 

3,220,000 
4,450,000 
500,000 
600,๐๐๐ 

 
1,375,๐๐๐ 

 
16,690,000 

รวม 42 5,082,000 42 5,082,000 42 4,964,200 42 4,964,200 42 4,964,200 210 26,435,000 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 

9 
5 

 
 

955,๐๐๐ 
290,000 

 
 

9 
5 

 
 

955,๐๐๐ 
290,000 

 
 

9 
5 

 
 

955,๐๐๐ 
290,000 

 
 

9 
5 

 
 

955,๐๐๐ 
290,000 

 
 

9 
5 

      
 

955,๐๐๐ 
290,000 

 
 

45 
25 

 
 

4,775,๐๐๐ 
1,450,000 

รวม 14 1,245,๐๐๐ 14 1,245,๐๐๐ 14 1,245,๐๐๐ 14 1,245,๐๐๐ 14 1,245,๐๐๐ 70 6,225,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานว
น 

โครง  
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม                  
- แผนงาน
การเกษตร 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 

8 
2 

 
 
 
 
 

1,210,๐๐๐ 
160,000 

 
 
 
 
 

10 
2 

 
 
 
 
 

87๐,๐๐๐ 
160,000 

 
 
 
 
 

10 
2 

 
 
 
 
 

2,๓4๐,๐๐๐ 
160,000 

 
 
 
 
 

9 
2 

 
 
 
 
 

56๐,๐๐๐ 
160,000 

 
 
 
 
 

9 
2 

 
 
 
 
 

1,๓1๐,๐๐๐ 
160,000 

 
 
 
 
 

45 
10 

 
 
 
 
 

6,29๐,๐๐๐ 
800,000 

รวม 10 1,370,000 12 1,030,000 12 2,500,000 11 720,000 11 1,470,000 55 7,090,000 
รวมท้ังหมด 103 97,647,000 108 97,907,000 108 110,019,200 108 94,509,200 111 99,679,200 537 501,140,000 

 
 
 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของแบบตางๆ (ผ.01 - ผ.01/1 - ผ.02 - ผ.02/1 
- ผ.02/2 และสุดทาย ผ.03) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

โครงการพัฒนาท่ี
นํามาจาก
แผนพัฒนาห
หมูบาน 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
หมูท่ี 1 บานเขาจาว 4 9,700,000 6 25,100,000 6 12,000,000 3 6,000,000 4 1,480,000 23 54,280,000 
หมูท่ี 2 บานทาวังปลา 1 1,100,000 2 700,000 5 3,330,000 7 12,550,000 5 8,860,000 20 26,540,000 
หมูท่ี 3 บานทาทุง 2 1,360,000 2 4,200,000 5 6,300,000 5 2,500,000 2 6,700,000 16 21,060,000 
หมูท่ี 4 บานทาวังหิน 1 7,600,000 3 2,900,000 4 7,100,000 5 3,1550,000 5 4,680,000 18 25,430,000 
หมูท่ี 5 บานกระทุน 2 8,900,000 4 16,300,000 5 7,200,000 9 12,620,000 5 2,100,000 25 47,120,000 
หมูท่ี 6 บานแพรก
ตะลยุ 

3 17,847,000 5 5,889,600 5 4,048,000 4 4,406,000 7 19,620,0000 
24 51,838,000 

รวมท้ังสิ้น 13 46,507,000 22 55,089,600 30 39,978,000 33 69,626,000 28 220,020,000 24 51,838,000 

 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน ใหเรียบลําดับตอจาก แบบ ผ.01 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม คสล.

(บลอกคอนเวิรส) ซอย 

1 หมูท่ี 1 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวม

ผิวจราจร                             

- ชวยระบายนํ้า 

จํานวน 1 จุด  600,000 - - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลา

เซลล) ท่ีศาลากลาง

หมูบาน หมูท่ี 1 

-เพ่ือติดตั้งและ
ผลิตไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย                

ติดตั้งระบบไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

จํานวน 1 แหง 

- 600,000 - - - ประชาชนรอย

ละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การจัดกิจกรรม

ตางๆ 

มีไฟฟาใชในการ

จัดกิจกรรม

ตางๆท่ีศาลา

กลางหมูบาน 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายวังไทร -

สะพานใหญบึงนคร 

หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร        

ยาว 3,100 เมตร 

- - 11,000,000 - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง

อาคารท่ีตั้งชมรม

ผูสูงอาย ุ

-เพ่ือใหมีสถานท่ีทํา

กิจกรรมของผูสูงอาย ุ

จํานวน 1 แหง - - - 2,000,000 - จํานวนผูสูงอายุ

ท่ีเขารวม

กิจกรรม 

ผูสูงอายุมสีถานท่ี

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

5 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอย 3  

หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง  4  เมตร      

ยาว 550 เมตร 

 

- - - - 1,600,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง

ถนน คสล.จดุเริม่ตน

หมูท่ี 2 - โรงเรยีน

ทาวังปลาหมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

 

กวาง 5 เมตร        

ยาว 1,500 เมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางทอ

ลอด คสล.บรเิวณ

ใกลบานครูประหยดั

หมูท่ี 2 

-เพ่ือปองกันนํ้า
ทวมผิวจราจร                             
-ชวยระบายนํ้า 

จํานวน 1 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง

ลานกีฬา

อเนกประสงค คสล.

หมูท่ี 3 

เพ่ือเปนสถานท่ี
เลนกีฬา ออก
กําลังกาย และจัด
กิจกรรมตางๆ 

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค หมูท่ี 3 

จํานวน 1 แหง 

2,000,๐๐๐ - - - - เด็กและเยาวชน

มีสถานท่ีออก

กําลังกาย

เพ่ิมข้ึน  

มีสถานท่ีออก
กําลังกายและ
จัดกิจกรรม
ตางๆ  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งไฟ

สองสวาง (โซลา

เซลล) หมูท่ี 3 

-เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี

ความเสีย่ง              

-เพ่ือถนนมีแสงสวาง

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

บริเวณจุดเสี่ยง ใน

พ้ืนท่ีหมูท่ี 3  

- 600,000 - - - รอยละ 80 ของ

ประชาชน

เดินทาง

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน

ปลอดภัยท้ังชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

10 โครงการติดตั้งหอ

กระจายขาวไรสาย  

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหมีระบบการ
ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารให 
ประชาชนใน
หมูบานรับทราบ  

ติดตั้งหอกระจายขาว

จํานวน 1 แหง 

- - 700,000 - - รอยละ 95 ของ

ประชาชนใน

หมูบานไดรับรู

ขาวสาร  

ราษฎรได
รับรูขาวสาร 
อยางท่ัวถึง  
 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซ.2 หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 8,500 เมตร 

- - - 3,500,000 - ประชาชนรอย

ละ80มคีวาม

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 4 หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร 

- - - - 100,000 ประชาชนรอย

ละ80มคีวาม

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

13 กอสรางถนน คสล. 

ซอย ๘  ม. ๔ 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตรยาว 

500 เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการปรุงปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายหุบเตยหมูท่ี 4 

เช่ือมตําบลศลิาลอย 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง  6  เมตร      

ยาว 3,76๐ เมตร 

- 1,800,000 - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 2 หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร         

ยาว 800 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 4 หมูท่ี 4 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร        

ยาว 195 เมตร 

- - - 600,000 - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

17 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอย 1 

หมูท่ี  4 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร        

ยาว 1,300 เมตร 

- - - - 3,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายลากลอ หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร        

ยาว 4,400 เมตร 

 

1,800,000 - - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 5 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร        

ยาว 2,000 เมตร 

 

- 800,000 - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 3 (หินดาด-

ลากลอ) หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร        

ยาว 3,000 เมตร 

 

- - 960,000 - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย 6 

หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 50 เมตร 

- - - 150,000 - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

ซอย 7 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 2,000 เมตร 

- - - - 650,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 4 หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 2,600 เมตร 

6,800,000 - - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย 4 

หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 2,600 เมตร 

- 7,100,000 - - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

25 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สาย

สะพานนํ้าโจน- 

แพรกแหง หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 3,000 เมตร 

- - 8,200,000 - - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 7 หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร   

ยาว 300 เมตร 

- - - 780,000 - ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

27 โครงการกอสราง

ฝายทอลอด คสล. 

บริเวณบานนาย

ประมลู นอย ม.6 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร   
ยาว 30 เมตร 
 

- - - - 500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน     

ลาดยางสายหลัก

ตําบล(ชวงเขาชอง

พระ) หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       
ยาว 2,000 เมตร 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายหลักตําบล(ชวง

ปายหมูบาน)หมูท่ี 4 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

1,630 เมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน

คอนกรีตสายหลัก

ตําบล(ชวงเริ่มตนหมูท่ี 

5) 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 2,000 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายหลักตําบล (ชวง

สะพานกระทุน) หมูท่ี 

5 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 1,500 เมตร 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน

คอนกรีตสายหลัก

ตําบล(ชวงสะพาน

คลอง 1-2)หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 1,500 เมตร 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายหลักตําบล(แยก

บานนายนอย-นางยูร-

สะพานคลอง 4) หมูท่ี 

5 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร     

ยาว 2,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

34 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายหลักตําบล(ชวง

สะพานคลอง 2-3) 

หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 3,400 เมตร 

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

35 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน

คอนกรีตสายหลัก

ตําบล(ชวงวัดทาไม

ลาย) หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 150 เมตร 

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายหลักตําบล(ชวงวัด

ทาไมลาย-แพรก

ตะลยุ) หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 3,400 เมตร 

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายหลักตําบล (ชวง

ฐานปาไม-โปรงไผ) ม.

6 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

 

กวาง 6 เมตร       

ยาว 3,500 เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

ถนนสายหลักตําบล 

(ชวงโปรงไผ- ปา

หมาก) ม.6 

เพ่ือพัฒนาถนน
ใหไดมาตรฐาน
และการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร ยาว 

1,750 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนรอย

ละ 80มีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

การสญัจรของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

39 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ  

(โซลาเซลล)  

- เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี

ความเสีย่ง             

-เพ่ือถนนมีแสงสวาง

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสอง

สวางบริเวณจุดเสี่ยง 

ในพ้ืนท่ีตําบลเขา

จาว  จํานวน 25 

จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรอย

ละ 90 มี

ความสะดวก

ปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี

ความไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

กองชาง 

40 โครงการกอสราง

หองนํ้าสําหรับครู

ผูดูแลเด็กในศพด.บาน

เขาจาว 

- เพ่ือใหครูในศพด.

ไดปฏิบัติภารกิจ

สวนตัว 

จํานวน 2 หอง - 500,000 - - - ครู/ผูมาตดิตอ

ราชการมีท่ี

ปฏิบัติภารกิจ

สวนตัว 

ครูผูดูแลเด็กมี

ท่ีปฏิบัติ

ภารกิจสวนตัว 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 โครงการติดตั้ง

สัญญาณไฟ

กระพริบโซลา

เซลล ไฟจราจร 

เพ่ือให
ประชาชนได
ระมัดระวังใน
การขับข่ียาน
ยนต 

ติดตั้งสญัญาณไฟ

กระพริบ ไฟ

จราจร จํานวน 

20 ชุด 

- - - 600,000 - รอยละ 80 ของ

ประชาชนตําบล

เขาจาว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

อุบัติเหตุทางถนน

ลดลง 

กองชาง 

42 โครงการกอสราง

ระบบประปา 

พลังงาน

แสงอาทิตย ของ 

อบต.เขาจาว 

- เพ่ือใหมีนํ้าใช
ในสํานักงาน 
อบต.เขาจาว 

จํานวน 1 แหง - - 700,000 - - รอยละ 80 มีนํ้า

ใชไวบริการ

ประชาชนท่ีมา

ใชบริการ เชน 

เขาหองนํ้า 

สํานักงานอบต.

และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีนํ้าใช

อุปโภคอยาง

พอเพียง 

กองชาง 

43 โครงการกอสราง

เวทีเอนกประสงค 

(ชนิดเคลื่อนท่ี) 

เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ
ของ อบต. 

กอสรางลานเวที

เอนกประสงค 

(ชนิดเคลื่อนท่ี) 

ขนาดไมนอยกวา  

5 x 8 เมตร 

- 400,000 - - - รอยละ 90 ของ

การจัดกิจกรรม

ของ อบต.มี

ความสะดวก

เพ่ิมข้ัน 

การจัดกิจกรรม

ตางๆของอบต.มี

ความสะดวก 

สวยงามเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

44 โครงการตอเติม

อาคารสํานักงาน 

ทีทําการ อบต.เขา

จาว 

เพ่ือรองรับการ

บริการและ

เอ้ืออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ผูมีตดิตอราชการ 

ตอเติมอาคาร

สํานักงาน ตาม

แบบท่ี อบต.

กําหนด 

- - - - 1,000,000 ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

สามารถรองรับ

การบริการและ

เอ้ืออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45 โครงการกอสราง

อาคารโรงอาหารของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาจาว 

- เพ่ือใหเด็กมีสถานท่ี

รับประทานอาหาร ท่ี

ถูกหลักสุขอนามยั              

อาคาร คสล.

ขนาดกวาง 10 

เมตร ยาว 10 

เมตร  

- - - - 2,000,000 เด็กนักเรยีนมี

สุขอนามัยท่ีดีข้ึน 

รอยละ 100  

เด็กนักเรยีนมี

สถานท่ี

รับประทาน

อาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ 

กองชาง 

46 โครงการปรับปรุง เพ่ิม

กําลังผลติกระแสไฟฟา

จากพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลา

เซลล)  

เพ่ือใหมีพลังงาน
ไฟฟาใชใน
สํานักงานอบต.
และศพด.บานเขา
จาวอยางเพียงพอ 

15 กิโลวัตต - - - - 1,500,000 สถานท่ีราชการมี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ รอยละ 

80 

มีพลังงานไฟฟา

ใชใน อบต.เขา

จาว เพ่ือใชใน

งานบริการ

ประชาชน 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุง/ตอ

เติมอาคารเรยีนและ

อาคารประกอบศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานเขา

จาว 

เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานท่ีภายใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเขาจาวให
เหมาะสมเอ้ือตอ
การเรยีนการสอน 

จํานวน 1 แหง - - - - 700,000 มีอาคาร ศพด.ท่ีได

มาตรฐาน ใช

ประโยชนไดรอย

เปอรเซ็นต  

อาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

พรอมอาคาร

ประกอบมีความ

พรอมในการใช

งาน 

กองชาง 

48 โครงการติดตั้งปายช่ือ

ซอย ปายจราจรตางๆ 

ตามถนนสายหลักและ

สายรองภายในตําบล

เขาจาว 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

ถนนสายหลัก

และสายรองใน

ตําบล   เขาจาว 

- - - 500,000 - รอยละ 80 ของ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

เสนทางสญัจร

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสญัจร

ไปมา 

กองชาง 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคาดวาจะ
 

หนวยงาน
 

45 



 
 
 
 

 
 
 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

49 โครงการกอสราง 

ปรับปรุง ติดตั้งและ 

ขยายเขตหอกระจาย

ขาวภายในตําบลเขา

จาว 

เพ่ือใหมีระบบ
การระชา 
สัมพันธขอมูล
ขาวสารให 
ประชาชนใน
หมูบาน
รับทราบ  
 

ปรับปรุงหอ
กระจายขาว 
จํานวน 6 หมูบาน 

- - 700,000 700,000 700,000 รอยละ 95 ของ

ประชาชนใน

หมูบานไดรับรู

ขาวสาร  

ราษฎรไดรับรู
ขาวสาร อยาง
ท่ัวถึง  
 

กองชาง 

50 จัดตั้งสถานีแมขาย

วิทยุสื่อสาร

ประกอบดวยเครื่อง

วิทยุสื่อสารประจําท่ี 

เสาอากาศรับ

สัญญาณและเครื่อง

วิทยุสื่อสารเคลื่อนท่ี 

เพ่ือการ

ติดตอสื่อสาร

ภายในตําบลเขา

จาวและสามารถ

ชวยเหลือ

ประชาชนได

ทันทวงที เมื่อเกิด  

สาธารณภัยตางๆ 

วิทยุสื่อสารประจํา
ท่ี 1 เครื่อง พรอม
เสาอากาศ จํานวน 
1 ชุด เครื่องวิทยุ
สื่อสารเคลื่อนท่ี 
จํานวน 6 เครื่อง 

- -  - - 1,000,000 สามารถ

ชวยเหลือ

ผูประสบภยัได

ทันทวงที 

มีวิทยุสื่อสารใช

ภายในตําบลเขา

จาวเพ่ือ

ติดตอสื่อสารและ

แจงขอมูลขาวสาร

สาธารณภัยตางๆ

ได 

กองชาง 

รวม   50  โครงการ - - 88,000,000 88,600,000 99,360,000 85,630,000 90,050,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสงเสริมรายไดและการผลิตของจังหวัด  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศษฐกิจ  
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ

ประชาสมัพันธแหลง

ทองเท่ียวและของดี

ตําบลเขาจาว   

เพ่ือประชาสมัพันธแหลง

ทองเท่ียวและของดี

ตําบลเขาจาว 

 

จัดกิจกรรมรณรงค

ประชาสมัพันธแหลง

ทองเท่ียวและของดี

ตําบลเขาจาวใหเปน

ท่ีรูจัก 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ 

1 ครั้ง 

ตําบลเขาจาวเปนท่ี

รูจักมากข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการจดัทําสื่อ

ประชาสมัพันธ อบต.

เขาจาว 

 

เพ่ือประชาสมัพันธแหลง

ทองเท่ียวและเผยแพร

ผลงานของ อบต. 

จัดทําวารสารหรือ

แผนผับ

ประชาสมัพันธ อบต.

เขาจาว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักทองเท่ียว 

รูจักตําบล    

เขาจาวมากข้ึน

รอยละ 5 

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวไดรับ

ทราบขาวสารตางๆ

ของ อบต. 

สํานักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง     

ภูมิทัศน บริเวณ

สํานักงาน อบต.เขา

จาว 

-เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี

บริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ

อาคารสํานักงาน

อบต.เขาจาวใหมี

สภาพภมูิทัศน

สวยงาม  

- ปรับปรุงพ้ืนท่ี

รอบๆ สํานักงาน     

- จัดสวนหยอมใน

พ้ืนท่ี สํานักงาน 

อบต.เขาจาว                          

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบต.เขาจาวมี

พ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ิมข้ึน  

สภาพแวดลอมใน

เขต อบต.เขาจาวมี

ความสวยงามมีภูม ิ

ทัศนท่ีดีและเปน

ระเบียบ เรียบรอย

นาอยู 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง    

ภูมิทัศนสองขาง

ถนนสายหลักในเขต

พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

เพ่ือเปนการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

บริเวณสองขาง

ทางในเขตพ้ืนท่ี

ตําบล  เขาจาว 

ตั้งแตหมูท่ี 1-6  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูมิทัศนสองขาง

ทางมีความ

เรียบรอย เพ่ิมข้ึน

รอยละ 80 

ภูมิทัศนสองขางทาง

มีความสวยงาม การ

คมนาคมปลอดภยั

มากข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนสถานท่ี

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

ตําบลเขาจาว 

เพ่ือใหสถานท่ี

ทองเท่ียวมีภูมิทัศน

ท่ีงดงามเปนระเบียบ  

สถานท่ีทองเท่ียว 

เชน วัดเขาจาว 

คลองหน่ึง คลอง

สอง นํ้าตกแพรก

ตะลยุฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศนบรเิวณ

สถานท่ีทองเท่ียวมี

ความสวยงาม 

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ภูมิทัศนบรเิวณ

สถานท่ีทองเท่ียวมี

ความสวยงาม 

ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนสถานท่ี

ทองเท่ียววัดเขาจาว 

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี

ทองเท่ียวใหเปน

ระเบียบสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทศนร

อบวัดเขาจาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ

สถานท่ีทองเท่ียวมี

ทิวทัศนท่ีสวยงาม 

สถานท่ีทองเท่ียวมี

ภูมิทัศนสวยงาม 

กองชาง 

รวม 6 โครงการ - - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - - - 

 

 
 
 
2.2 แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสราง

ความรูดานสหกรณ

ใหแกผูนําชุมชนและ

ประชาชน 

เพ่ือสรางองค

ความรู ดานการ

สหกรณ 

ผูนําชุมชนและประชาชน

ตําบลเขาจาว 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ผูนํารอยละ 80 

ไดรับความรู  

ระบบเศรษฐกิจ

และสังคมเขมแข็ง

ข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมการ

ปลูกพีชผักสวนครัว 

เพ่ือลดรายจายใน

ครัวเรือน 

รณรงคใหประชาชนปลูก

ผักสวนครัว รอบรั้วบาน

โดยสนับสนุนเมลด็พันธ

ผัก จํานวน 6 หมูบาน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนรอยละ 

80 มีความรู  

ประชาชนสามารถ

ลดรายจายและ

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

3 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามพระราชดําริฯ 

๑.เพ่ือให

ประชาชนนอม

นําเอาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนตําบลเขาจาว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผู

เขารับการ

ฝกอบรมสามารถ

นําความรูมาปรับ

ใชในพ้ืนท่ีของ

ตนเอง 

ประชาชนนอมนํา

หลักปรฃัญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั 

4 โครงการสนับสนุน

ศูนยบริการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลเขาจาว 

เพ่ือใหความรูแก

ประชาชนตําบล

เขาจาวเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการ  

เกษตร 

ฝกอบรมถายทอดความรู

ดานเทคโนโลยีการ 

เกษตรใหกับประชาชน

ตําบลเขาจาว 

30,000  3๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนมีความรู

ในดานเทคโนโลยี

ดานการเกษตร

เพ่ิมข้ึน 

ศูนยบริการฯมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึนพรอมท่ีจะ

ใหบริการ

เกษตรกร 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

ปองกันและกําจัด

แมลงศัตรูพืช 

เพ่ือถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีการปองกันและ

กําจัดแมลงศัตรูพืชแก

เกษตรกร2. เพ่ือลด

จํานวนประชากรของ

แมลงศัตรูพืชใหนอยลง 

เกษตรกรผูปลูกพืช 

ไมผลจํานวน 30 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

จํานวน

ประชากรแมลง

ศัตรูพืชลดลง 

1.เกษตรกรผูปลูกไม

ผลไดรับความรูเรื่อง

การปองกันและกําจัด

แมลงศัตรูพืช2.จํานวน

ประชากรแมลงศัตรูพืช

ลดลง 

สํานักปลดั 

6 โครงการสงเสริมการ

ทําปุยหมัก 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ลดตนทุนการผลิต ฟนฟู

สภาพแวดลอม 

เกษตรกรตําบลเขา

จาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ีทํา

เกษตรอินทรีย

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

20 

ประชาชนไดบริโภค

พืชผักปลอดสารพิษ 

สํานักปลดั 

7 โครงการอบรม

สงเสริมอาชีพอิสระ

ใหกับ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

เพ่ือสรางทางเลือกและ

สรางโอกาสใหผูพิการและ

ผูดอยโอกาสมีงานทํา                   

2.เพ่ือปองกันมิใหคน

พิการและผูดอยโอกาส

ประกอบอาชีพผิด

กฎหมาย 

ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสและ

ผูดูแลคนพิการใน

พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

จํานวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ70ของผู

เขารับการอบรม

มีความรูและ

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

สรางรายได

ใหกับตนเอง 

คนพิการผูดูแลคน

พิการและ

ผูดอยโอกาสไดรับ

การฝกทักษะอาชีพ

และสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไป

ประกอบอาชีพได 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการอบรมสงเสรมิ

อาชีพผูสูงอาย ุ

1.เพ่ือสงเสรมิความรู

และทักษะอาชีพใหกับ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล

เขาจาว 

2.เพ่ือเปนทางเลือกใน

การประกอบอาชีพเปน

การเพ่ิมรายไดและลด

รายจายในครัวเรือน 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

ตําบลเขาจาว 

จํานวน 30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมผาน

เกณฑการทดสอบ

ความรูหลังอบรม 

ผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีมีความรู

และทักษะ

อาชีพท่ี

หลากหลาย 

สํานักปลดั 

9 โครงการฝกอบรมสงเสริม

การแปรรปูผลิตภณัฑ

การเกษตรและการถนอม

อาหาร 

เพ่ือลดคาใชจายและ

เพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต

ตําบลเขาจาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของจํานวน

ผลิตผลทางการเกษตร

เสียหายนอยลงรอยละ

ของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี

อาชีพและ

รายไดเสริมใน

ครัวเรือน 

สํานักปลดั 

10 โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับพลังงาน
ทางเลือกเชน ศึกษาการใช
พลังงานแสงอาทิตย 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

เก่ียวกับพลังงานทางเลือก 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและรูจักใช

พลังงานทางเลือกได

ถูกตอง เหมาะสม 

ประชาชนตําบล

เขาจาว ท่ีสนใจ

เขารับการ

ฝกอบรม จํานวน 

30 คนตอป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของประชาชน

มีความรูความชํานาญ

เก่ียวกับพลังงาน

ทางเลือกรอยละของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความพึงพอใจ 

ระบบตางๆ ท่ี

ตองใช

พลังงาน 

สามารถใชงาน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการสงเสริมการ

เพาะเหด็ในโรงเรือน 

เพ่ือสงเสริมให

เกษตกรมรีายได

เสรมิ 

ประชาชนตําบล

เขาจาว จํานวน 

30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานเกณฑการ

ทดสอบความรู

หลังอบรม 

ผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีมีความรู

และทักษะ

อาชีพท่ี

หลากหลาย 

สํานักปลดั 

12 โครงการสงเสริมการ

ผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย

และเช้ือราไตรโคเดอร

มา 

เพ่ือลดคาใชจาย

และเพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต

ตําบลเขาจาว

จํานวน  30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของจํานวน

ผลิตผลทาง

การเกษตร

เสียหายนอยลง

รอยละของรายได

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี

อาชีพและ

รายไดเสริมใน

ครัวเรือน 

สํานักปลดั 

รวม 12 โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 -- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถหีลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 3. แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

1.เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาอาหารกลางวันของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว                     

2. เพ่ือสนับสนุนคาจดัการเรียนการ

สอนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5ป)

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)                            

3.เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจดั

การศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก(ศพด.)  โดยจดัสรรเปน                       

- คาหนังสือเรียน                       

- คาอุปกรณการเรียน                 

- คาเครื่องแบบนักเรียน               

- คากิจกรรมผูเรยีน 

เด็กนักเรยีน 

ใน ศพด.

บานเขาจาว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียน ในศพด.

บานเขาจาว รอยละ 

100 ไดรับการ

พัฒนาทุกดาน 

นักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

พัฒนาการสมวัย 

สํานักปลดั 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) 

เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม

(นม) โรงเรียนให

นักเรียนโรงเรียน 

ชลประทานปราณบุรี 

(สาขาบานวังปลา)                             

และนักเรียนของศพด.

บานเขาจาว 

นักเรียนโรงเรียน

ชลประทานปราณบุรี

(สาขาบานวังปลา) 

และ นักเรยีน              

ศพด.บานเขาจาว 

 

75,000 

 

75,000 

 

75,000 

 

75,000 

 

75,000 

 

เด็กนักเรยีน

ไดรับอาหาร

เสรมิ(นม)ทุกคน  

เด็กนักเรยีนไดรับ

สารอาหารท่ีครบถวน

ตามหลักโภชนาการ 

สํานักปลดั 

3 โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรยีน

ชลประทานปราณบุรี

(สาขาวังปลา) 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับ

อาหารอยางถูก

สุขลักษณะและถูก

โภชนาการครบท้ัง 5หมู 

จัดอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนชลประทาน

ปราณบุรี (สาขาบาน

วังปลา) 

84,000 

 

84,000 

 

84,000 

 

84,000 

 

84,000 

 

รอยละ 100 

ของนักเรียน

เปาหมายไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันท่ีมี

คุณภาพ 

เด็กนักเรยีนไดรับ

สารอาหารท่ีครบถวน

ตามหลักโภชนาการ 

สํานักปลดั 

4 โครงการประชุมให

ความรูแกผูปกครอง

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาจาว 

เพ่ือช้ีแจงและแจง

แนวทางของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ผูปกครองเด็ก

ปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ

ผูปกครองมี

ความรูความ

เขาใจเพ่ิมข้ึน 

ผูปกครองมีความ

เขาใจในการ

ปฏิบัติงานของผูดูและ

เด็กเล็ก 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการหนูนอย

รักษโลก  

เพ่ือเสรมิสรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอมใหแกเด็ก

นักเรียน ศพด.บานเขาจาว 

เด็กนักเรยีนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาจาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของเด็ก

ปฐมวัยเขารวม

กิจการรม 

เด็กไดรับการ

เสรมิสรางจิตสํานึก

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 

6 โครงการวันเด็ก

แหงชาติ 

-เพ่ือสรางโอกาสและ

สงเสริมใหเด็กไดแสดงออก

ถึงความรูความสามารถสู

สาธารณชน              

จัดกิจกรรมงาน

วันเด็กสําหรับ

เด็กในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเขาจาว 

จํานวน 50 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

รอยละ 80 ของ

เด็กในตําบลมี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

เด็กมีพัฒนาการดาน

สติปญญาและ

ประสบการณท่ีดี 

เด็กกลาคดิ กลา

แสดงออก และ

พัฒนาตนเองไดตาม

ศักยภาพ 

สํานักปลดั 

 

7 โครงการทัศน

ศึกษาแหลงเรยีนรู

ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูสาํหรับ

เด็ก กอนวัยเรียนของ ศพด.

บานเขาจาว 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาจาว 

จํานวน 20 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม 

สงเสริมการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยมีทักษะ

การเรยีนรูและ

ประสบการเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

 

8 โครงการจดัหา

เครื่องเลน สนาม

เด็กเลน ศพด.บาน

เขาจาว 

เพ่ือจัดหาเครื่องเลนสําหรบั

เด็กปฐมวัยท่ีไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานเขาจาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็กท่ี

ไดรับการสงเสรมิ

การเรยีนรู 

เด็กมสีนามเด็กเลน

เสรมิสราง

พัฒนาการ 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

55 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการจดั

กิจกรรมศูนยเด็ก

เล็กนาอยู 

-เพ่ือใหบริเวณพ้ืนท่ีศูนยเด็ก

เล็กฯสวยงาม ดวย

สวนหยอมประดับตกแตง

ดวยไมดอก ไมประดบั เพ่ือ

เปนแหลงเรียนรู ใหกับ

ผูเรยีน เพ่ือจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนท้ัง 4 ดาน             

ไดมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอม

ท้ังภายในและ

ภายนอกใหนา

อยูเหมาะสมกับ

การจัดกิจกรรม

การเรยีนรู  

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวนนักเรียน

เขารวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 

80  

สภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอก

นาอยูเหมาะกับการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

สํานักปลดั 

 

10 โครงการยาวชน

ไทยมั่นใจ โตไปไม

โกง 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ 

เยาวชนใหความสนใจเรียนรู

และ จัดทํากิจกรรมปลูกฝง

จิตสํานึก คานิยมและ

ทัศนคติในการตอตาน

คอรัปช่ัน                     

จัดกิจกรรม

เด็กไทยมั่นใจโต

ไปไมโกง แก

นักเรียน ศพด.

บานเขาจาว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็ก

ปฐมวัยเขารวม

กิจการรม 

เด็กไดรับการ

เสรมิสรางจิตสํานึก

และทัศนคติในการ

ตอตานคอรัปช่ัน 

สํานักปลดั 

รวม 10  โครงการ - - 644,000 644,000 644,000 644,000 644,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระ

ปณิธานสมเดจ็พระเจา

นองนางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารีพระศรี

สวางควัฒนวรขัตตยิราช

นาร ี

เพ่ือปองกันการเกิด

โรคพิษสุนัขบาจาก

สัตวสูคน      

ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาใหกับสุนัข

และแมวท่ีอยูในในเขต

พ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเขาจาว 

จํานวนประมาณ 

1,600 ตัว 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนสุนัขท่ี

ไดรับวัคซีน 

จํานวน ประมาณ 

1,600 ตัว 

ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 

2 โครงการสํารวจขอมลู

จํานวนสัตวและข้ึน

ทะเบียนสตัวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา 

เพ่ือควบคุมจํานวน

สุนัขและปองกันการ

ระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 

สุนัขในเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวน

ตําบลเขาจาว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุนัขและแมว ใน

พ้ืนท่ี อบต.เขาจาว 

รอยละ 80ไดข้ึน

ทะเบียนสตัว 

มีขอมูลจํานวน

สุนัขและแมวเปน

ปจจุบัน 

 

สํานักปลดั 

3 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอนําโดย

แมลง 

เพ่ือปองกัน

โรคตดิตอท่ีนํามา

โดยแมลงตางๆ 

ดําเนินการฉีดพน

สารเคมีเพ่ือปองกัน

และควบคมุโรคติดตอ

นําโดยแมลง 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 1.รอยละท่ีลดลง

ของผูปวยท่ีเปน

โรคตดิตอนําโดย

แมลง 

ประชาชนมีความ

เสี่ยงนอยลงจาก

การติดตอของโรค

ท่ีนําโดยแมลง 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปองกัน

และควบคมุการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

เพ่ือใหประชาชนได

ทราบถึงวิธีการปองกัน

และลดอัตราการแพร

ระบาดของโรค

ไขเลือดออก 

ปองกันและลดอัตราการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1.รอยละของ

จํานวนผูปวยดวย

โรคไขเลือดออก

ลดลง 

ชาวบานรูวิธีการ

ปองกันและลด

อัตราการแพร

ระบาดของโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลดั 

5 โครงการรณรงค

รวมใจตานภัย

เอดส  

เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

การปองกันตนเองจาก

โรคตดิตอทาง

เพศสัมพันธและโรค

เอดส 

จัดกิจกรรมใหความรู 

ความเขาใจเรื่องโรคเอดส 

ใหกับเยาวชนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

เขาจาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละท่ีลดลงของ

ผูปวยเอดส 

เยาวชนและ

ประชาชนเกิดการ

เรียนรูวิธีการท่ี

ถูกตองในการ

ปองกันการติดเช้ือ

เอดส 

สํานักปลดั 

6 โครงการรณรงค

ปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรวมถึง

โรคท่ีอุบัติใหม 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ

ปองกันและควบคุมโรค                        

- ใหความรูและรณรงคให

ความรูเก่ียวกับโรคติดตอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ออกควบคุมโรค

ทุกหมูบานภายใน

เขต อบต. 

ลดการเกิด

โรคตดิตอในเขต 

อบต. 

สํานักปลดั 

7 โครงการจดัซื้อ

เครื่องออกกําลัง

กายพรอมตดิตั้ง 

เพ่ือใหประชาชนหัน

มาใสใจสุขภาพมากข้ึน

โดยการออกกําลังกาย 

ติดตั้งอุปกรณเครื่องออก

กําลังกายกลางแจงพรอม

ฐานรองรับ  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 95 ของ

ประชาชนตําบล

เขาจาวมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

สุขภาพ 

พลานามัยสมบูรณ

แข็งแรง 

สํานักปลดั 

 

 

 

94 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการรณรงคปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับโรคไม
ติดตอและประชาชน    
ในกลุมเสีย่งไดรับการคดั
กรองและตรวจสุขภาพ
เพ่ือปองกันโรค 

ประชาชนกลุม
เสี่ยงในเขต 

อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนกลุม
เสี่ยงไดรับการ
ตรวจสุขภาพไม
นอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนกลุมเสี่ยง
ไดรับความรูและ
ตรวจสุขภาพ 

สํานักปลดั 

9 โครงการจางเหมา
บริการพนหมอกควัน
ควบคุมโรค 

ควบคุมและปองกันการ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก/โรคบิคุณ
กุนยา/โรคชิกา/โรค
เทาชาง และโรค
มาลาเรีย 

ใหบริการพน
หมอกควันในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ขององคการ
บริหารสวน
ตําบลเขาจาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูปวยดวยโรคท่ี
มียุงเปนพาหะ
ลดลง 

สามารถควบคุมและ
ปองกันการระบาด
ของโรคติดตอ 

สํานักปลดั 

10 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเขาจาว 

สนับสนุนปองกัน
และแกไขปญหา

ยาเสพตดิ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ รอยละท่ีลดลง
ของจํานวนผู
เสพยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชนไม
ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

สํานักปลดั 

11 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
(กิจกรรมสงเสริมบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูตดิยาเสพ
ติดและกิจกรรมสงเสริม
การฝกอบรมอาชีพแกผู
ผานการบําบัด) 
 

- เพ่ือใหผูติดยาเสพตดิ
ไดรับการบําบัดฟนฟู                      
- เพ่ือสงเสริมอาชีพใหผู
ท่ีผานการบําบัด 

ผูติดยาเสพติดท่ี
ผานการคดักรอง
ตามกระบวนการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูติดสารเสพติด
ไดรับการบําบัด 
รอยละ 100 

ปญหายาเสพตดิ
ไดรับการแกไข         
ผูผานการบําบัดมี
อาชีพสามารถหา
รายไดเลี้ยงตนเอง 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการ
ครอบครัวไทย
หางไกลยาเสพ
ติด 

- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และทักษะในการปฏิเสธยา
เสพติด            - เพ่ือให
ประชาชนสามารถคนหา ผู
เสพ/ผูตดิยาเสพติด เขารับ
การบําบัด 

- จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูเรื่องยาเสพติดแก
ประชาชน อยางนอย 
30 คน      - กิจกรรม
คนหา ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดและกลุมเสี่ยงใน
ตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีเขารวม
โครงการมี
ความรูและ
ทักษะในการ 
ปฏิเสธยาเสพ
ติด 

แนวคิดและทักษะ
ปฏิเสธยาเสพตดิ
ไดรับการเผยแพร
และปฏิบัติใน
ชุมชน                
-ประชาชนมีสวน
รวมในการคนหาผู
เสพ/ผูตดิยาเสพ
ติดและการ
ติดตามดูแลผูผาน
การบําบัดยาเสพ
ติด 

สํานักปลดั 

13 โครงการปองกัน
และควบคมุ
โรคตดิตอจาก
สัตวสูคนแบบ
บูรณาการ 

- เพ่ือลดปริมาณสัดจรจัดใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ  ในเขต 
อบต.เขาจาว                     

จัดบูรณาการกิจกรรม
การคุมกําเนิดสตัวโดย
การทําหมันถาวรใหสุนัข
และแมวในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลเขาจาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณสุนัข
และแมวจรจัด
ท่ีเกิดในท่ีทาง
สาธารณะโดย
ไดรับการทํา
หมันถาวร ป
ละ 80 ตัว 

- สามารถควบคมุ
ประชากรสุนัข
และแมวท่ีไมมี
เจาของ            - 
ลดการ
แพรกระจายของ
โรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 
 

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

14 โครงการจติ

อาสา “เราทํา

ความ ดี ดวย

หัวใจ” 

- เพ่ือรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของหมูบานและ

สถานท่ีทองเท่ียวและท่ีทางสาธารณะ                             

- เพ่ือสงเสริมใหจิตอาสาภาคราชการ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนชวยกัน

รักษาความสะอาดของชุมชนและ

สถานท่ีทองเท่ียวและท่ีทางสาธารณะ 

จัดกิจกรรมให

ประชาชนรวม

ทําความสะอาด

สถานท่ี

สาธารณะ ใน

พ้ืนท่ีตําบลเขา

จาวฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เจาหนาท่ี อบต.

และประชาชน

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 30 

คน 

สถานท่ีทองเท่ียว

หรือท่ี

สาธารณประโยชน

ไดรับการดูแล 

สํานักปลดั 

 14 โครงการ           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ

ชวยเหลือ

ประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีใน

ระดับพ้ืนท่ี 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ี

ไดรับความเดือดรอนหรือไม

สามารถชวยเหลือตนเองได

ในการดํารงชีพ โดยอาจให

เปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน

หรือการจดับริการสาธารณะ 

ประชาชนท่ีไดรบั

ความเดือดรอน

ภายในตําบลเขาจาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ประชาชนท่ี

ไดรับความ

เดือดรอนลดลง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีใด

รับความชวยเหลือ

ดานคุณภาพชีวิต 

สํานักปลดั 

 1 โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

(KPI) รับผิด 
ชอบหลัก 

1 โครงการพัฒนาสตรี

และเสรมิสราง

ความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ของกลุมสตร ี

จัดกิจกรรมใหความรู

แกสตรีและกลุม

ครอบครัวในเขต

พ้ืนท่ี อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ี

ของสตร ี

 - จัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมสนับสนุนให

สตรไีดรับรูขอมลู                    

- สตรีมีการพัฒนา

ศักยภาพ 

สํานักปลดั 

2 โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

การตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุน 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันใหเด็ก

และเยาวชนไดมคีวามรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหาและผละกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร และรูจักหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว

จํานวน  30  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรมมี

ความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับ

ปญหาและ

ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการมี

เพศสัมพันธกอน

วัย 

เด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ีมีความรูความ

เขาใจเรื่องเพศ และ

มีภูมิคุมกันตอการมี

เพศสัมพันธกอนวัย

อันควรและการ

ตั้งครรภท่ีไมพรอม มี

พฤติกรรมท่ี

เหมาะสมตามวัย

และรูจักหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

สํานักปลดั 

3 โครงการสนับสนุน

และสงเสรมิ

กิจกรรมชมรม

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ของชมรมผูสูงอาย ุ

ชมรมผูสูงอายุตําบล

เขาจาว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 รอยละ 80ของ

ผูสูงอายุท่ีไดรับ

การดูแล 

 - ผูสูงอายุมีขวัญและ

กําลังใจ 

สํานักปลดั 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรมและนันทนาการ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

(KPI) รับผิด 
ชอบหลัก 

4 โครงการ

สนับสนุนศูนย

พัฒนาครอบครัว

ตําบลเขาจาว 

เพ่ือใชจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินการตางๆของ

ศูนยพัฒนาครอบครัว

ตําบลเขาจาว 

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมตางๆของ

ศูนยพัฒนาครอบครัว

ตําบลเขาจาว 

10,000 10,000  10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ

จํานวน

ครอบครัวใน

ตําบลเขาจาวท่ี

ไดรับการดูแล 

ผูสูงอายุ สตรีคนพิการ 

และผูดอยโอกาส ใน

ตําบลเขาจาวไดรับการ

ดูแลมากข้ึน 

สํานักปลดั 

5 โครงการสงเสริม

อาชีพตามศาสตร

พระราชา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนมีรายได

และเขาใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

สนับสนุนใหป

ประชาชนไดมีการ

ประกอบอาชีพโดย

ยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80 ของ

ประชาชนตําบล

เขาจาวมีรายได 

เสริม 

ประชาชนมีอาชีพและ

รายไดเสริมใน

ครัวเรือน 

สํานักปลดั 

6 โครงการ

สนับสนุนกิจกรรม

สภาเด็กและ

เยาวชน 

-เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการ

ดําเนินกิจการสภาเด็กและ

เยาวชน                        

-เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชน 

 

กิจกรรมของเด็กและ

เยาวชน 

20,000 

 

20,000 

 

 20,000 

 

 20,000 

 

 20,000 

 

มีจํานวน

ผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80  

เด็กและเยาวชนมี

ศักยภาพในการคดิการ

ทําและบรหิารจดัการ 

พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง รูจักการทํางาน

เปนทีม  

สํานักปลดั 

 6 โครงการ           
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม

การจัดพิธีทาง

ศาสนาและ

ประเพณีตางๆ 

เพ่ืออนุรักษสืบสานวัน

สําคัญประเพณี 

วัฒนธรรม ศาสนา ของ

ชาติใหคงอยูสืบไป 

สงเสริมการจัดพิธี

ทางศาสนาและ

ประเพณีตางๆ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ 

จรรโลงไวซึ่งการ

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม  

จัดกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรมใหกับ

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง คณะ

ผูบริหาร ตลอดจน

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเขาจาว 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง คณะ

ผูบริหาร ตลอดจน

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเขา

จาว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ

พนักงานสวน

ตําบล พนักงาน

จาง คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ มี

คุณธรรมจริยธรรม 

องคกรมีการ

บริหารงานอยาง

โปรงใส 

สํานักปลดั 

3 โครงการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 

ตําบลเขาจาว

สัมพันธ 

 - เพ่ือใหประชาชนใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

-เพ่ือเสริมสรางความ

สามัคคมีีนํ้าใจเปน

นักกีฬา 

การจัดการแขงขัน

กีฬาตําบล  1 ครั้ง/ป 

110,๐๐๐  110,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าใจ

เปนนักกีฬาเพ่ิม

มากข้ึนรอยละ 

60 

ทําใหประชาชนได

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและเกิด

ความรักความ

สามัคคีในหมูคณะ 

สํานักปลดั 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 
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3.5 แผนงานงบกลาง 

4 โครงการประเพณี

สงกรานตและวัน

ผูสูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษและจรรโลง

ไวซึ่งการศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ผูสูงอายุที่อาศัยอยู

ในตําบลเขาจาว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ 

จรรโลงไวซึ่ง

การศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 

5 โครงการสงเสริม

ผูสูงอายุและ

สถาบันครอบครัว 

1.สงเสรมิสนับสนุนใหทุก

ภาคสวนเห็นความสําคัญ

ของผูสูงอายุ                

2.เพ่ือสงเสรมิใหเยาวชน

และประชาชน ได

แสดงออกถึงความเคารพ

รัก และความกตัญ ู

1.เปาหมายหลัก 

กลุมผูสูงอายุ อายุ 

60 ปข้ึนไป         

2. เปาหมายรอง 

ไดแก  ส.อบต., คณะ

ผูบริหาร,จนท.

คณะทํางาน,

หนวยงานตางๆท่ี

เก่ียวของและ

ประชาชนท่ัวไป  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายและ

ผูเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 
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เกิด

ความสัมพันธท่ีดี

ใหเกิดข้ึนใน

ครอบครัว 

ตลอดจนเกิด

การอยูรวมกัน

อยางเขาใจของ

ผูสูงอายุและ

บุคคลอ่ืนใน

ชุมชน 

สํานักปลดั 

6 โครงการ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมประเพณี

พ้ืนบาน แขงเรือ

ลอย 

- เพ่ือสงเสริมประเพณี

ทองถ่ิน 

- เพ่ือใหประชาชนรูรัก 

สามัคคี  

ประชาชนท่ัวไป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเขารวม

ประเพณีมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสมคัร

สมานสามัคคี มี

นํ้าใจนักกีฬา 

สํานักปลดั 

 5 โครงการ - -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิด 
ชอบหลัก 

1 โครงการสนบัสนนุ

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

 

 

เพื่อสรางหลักประกัน

ดานรายไดแกผูสงูอาย ุ

สนับสนุนเงิน

สงเคราะหคาเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุในตําบล

เขาจาว 

2,700,๐๐๐  2,700,๐๐๐ 2,700,๐๐๐ 2,700,๐๐๐ 2,700,๐๐๐ ผูสูงอายุทีย่ื่นคํา

ขอรับเบี้ยไดรับ

เบี้ยยังชีพทุกคน 

และไดรับภายใน

วันที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด 

สราง

หลักประกัน

ดานรายไดแก

ผูสูงอาย ุ

สํานักปลดั 

2 โครงการสนบัสนนุ

เบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส 

 

เพื่อเสริมสราง

สวัสดิการทางสงัคม

ใหแกผูปวยเอดส 

สนับสนุนเงิน

สงเคราะหคาเบ้ียยัง

ชีพผูปวยโรคเอดส

จํานวน๑๓คน 

 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ผูปวยเอดสที่ยืน่คํา

ขอรับเบี้ยไดรับ

เบี้ยยังชีพทุกคน

และไดรับภายใน

วันที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด 

เสริมสราง

สวัสดิการทาง

สังคมใหแก

ผูปวยเอดส 

สํานักปลดั 

3 โครงการสนบัสนนุ

เบี้ยยังชีพคน

พิการหรือทุพพล

ภาพ 

เพื่อเสริมสราง

สวัสดิการทางสงัคม

ใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ 

สนับสนุนเงิน

สงเคราะหคาเบ้ียยัง

ชีพผูพิการ 

500,0๐๐ 500,0๐๐ 500,0๐๐ 500,0๐๐ 500,0๐๐ คนพิการหรือ

ทุพพลภาพที่ยื่นคํา

ขอรับเบี้ยไดรับ

เบี้ยยังชีพทุกคน

และไดรับภายใน

วันที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด 

เสริมสราง

สวัสดิการทาง

สังคมใหแกคน

พิการหรือ

ทุพพลภาพ 

สํานักปลดั 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคาดวา
 

หนวยงาน
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๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริม

และสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการ

สังคมของอบต.เขา

จาว(กองทุนวันละ

บาท) 

เพ่ือใชสมทบกองทุน

สวัสดิการสังคมของ

ชุมชน(ประชาชน๑ สวน 

อปท. ๑ สวน รัฐบาล ๑ 

สวน) 

จัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลเขาจาวหมูท่ี 1-

6 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80ของ

ประชาชนตําบลเขา

จาวมีกองทุนไวดูแล

สวัสดิการของชุมชน 

ประชาชน

ตําบลเขาจาว

มีกองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนเพ่ือดูแล

ประชาชนใน

ตําบลเขาจาว 

สํานักปลดั 

5 โครงการอุดหนุน

กองทุน สปสช. 

เพ่ือใหกองทุนสปสช. มี

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับกองทุน สปสช. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ

โครงการบริการ

ทางดานสาธารสุข 

ประชาชน

ไดรับการ

บริการอยาง

ท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

 5 โครงการ           
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาต ิ
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวมของ

ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนและ

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

กระบวนการมีสวนรวม 

จัดอบรมใหความรู

แกพนักงาน

เจาหนาท่ีของ อบต.

และคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา ตัวแทน

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จํานวน 50 

20,000  20,000 20,000 20,000 20,000 ผูบริหาร/

พนักงาน/สมาชิก

สภาและ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80 

-ประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

ในการทํางานของ 

อบต.มากข้ึน และ

ตระหนักถึง

ความสําคญัในการ

มีสวนรวม 

สํานักปลดั 

2 คาใชจายสําหรับการ

เลือกตั้ง หรือการทํา

ประชาพิจารณ 

ประชามตติางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ

การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ

เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ 

การทําประชาพิจารณ 

ประชามตติางๆ 

การเลือกตั้งการทํา

ประชาพิจารณ 

ประชามตติางๆตาม

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

จํานวนผูมสีิทธิ

เลือกตั้ง ไปใชสิทธิ

เพ่ิมข้ึน รอยละ 

60  

ประชาชนรูจัก

สิทธิและหนาท่ี

ของตนเอง 

 

สํานักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 สงเสริมสนบัสนุนรัฐ

พิธี ราชพิธีวนัสาํคัญ

ของชาติ และงาน

ศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม เชนวนัพอ 

วันแมฯลฯ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

รัฐพิธี ราชพิธี วนั

สําคัญของชาติ  

 

รัฐพิธี ราชพิธวีนั

สําคัญของชาต ิ

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 บรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ 

จรรโลงไวซึ่ง

ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

สํานักปลดั 

4 สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรในอบต. เขา

ประชุม สมัมนา อบรม 

ในเรื่องตางๆ เก่ียวกับ

การทํางานอยางเปน

ระบบ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ความเขาใจ และทักษะ

ในการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบแบบแผน 

สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรในอบต. เขา

ประชุม สมัมนา 

อบรม ในเรื่องตางๆ 

เก่ียวกับการทํางาน

อยางเปนระบบ 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

ของบุคลากรมี

ความรูความเขาใจ

และมีทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีการ

พัฒนาความรูและ

ทักษะใหมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงข้ึน 

สํานักปลดั

กองคลัง 

กองชาง 

5 โครงการปลูกจิตสํานึก

ใหราษฎรมีความ

สามัคคี ปรองดอง 

สมานฉันท เพ่ือความ

มั่นคงของชาติ 

เพ่ือใหราษฎรมีความ

สามัคคี ปรองดอง 

สมานฉันท เพ่ือความ

มั่นคงของชาติ 

ประชาชนตําบลเขา

จาว 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ 

ประชาชนมีความ

ปรองดอง รูรัก 

สามัคคี 

สํานักปลดั 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 
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6 พัฒนาองคความรูและ

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร อบต.เขาจาว 

เพ่ือจัดฝกอบรม  

สัมมนา  ทัศนะศึกษา

ดูงานเพ่ิมความรู

ความสามารถ 

ประสิทธิภาพ และ

ศักยภาพในการทํางาน 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร และสมาชิก 
สภาอบต. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวทุก

ประการ 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  คณะ

ผูบริหารและสมาชิก

สภา อบต. นํา

ความรูท่ีไดรับมา

พัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

 

7 โครงการบริหาร

จัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอปราณบุรี  

เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจดัการใหกับ

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ อปท.

อําเภอปราณบุรี  

อุดหนุนศูนยฯปละ 

1 ครั้ง ใหกับศูนยฯ 

(อ..ปราณบุรี) 

๓5,๐๐๐  ๓5,๐๐๐ ๓5,๐๐๐ ๓5,๐๐๐ 35,000 มีศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชน 

อ.ปราณบุรีมีศูนย

ประสานงานกลาง

ใหความชวยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบ

ปญหาตางๆในเขต

พ้ืนท่ีอ.ปราณบุร ี

สํานักปลดั 

8 โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับ

กฎหมายใน

ชีวิตประจําวันและ

กฎหมายทองถ่ิน 

เพ่ือใหประชาชนและ

พนักงานขององคการ

บริหารสวนตําบลมี

ความรูเก่ียวกับ

กฎหมายใน

ชีวิตประจําวันและ

กฎหมายทองถ่ิน 

ประชาชนและ

พนักงาน อบต. 

จํานวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผูเขารับการ

อบรมไมนอย

กวารอยละ 80  

ประชาชนและ

พนักงาน อบต.มี

ความรูเก่ียวกับ

กฎหมายใน

ชีวิตประจําวันและ

กฎหมายทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

 

 
  
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 
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9. โครงการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 

10 และสมเด็จพระ

ราชินี 

เพ่ือจัดงานกิจกรรม

เทิดพระเกียรตแิละลง

นามถวายพระพรชัย

มงคลในวันท่ี 28 

กรกฎาคม และวันท่ี 1 

มิถุนายน 

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเจาหนาท่ี

ของ อบต.และ

ประชาชนทุกหมู

เหลาไดมสีวนรวมใน

การจัดกิจกรรมและ

นอมรําลึกในพระ

มหากรณุาธิคณุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมพลังมวลชล 

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา รอย

ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อบต.และพ้ืนท่ี

ใกลเคียงไดรวม

กิจกรรมและถวาย

พระพรโดยพรอม

เพรียงกัน 

สํานักปลดั 

รวม  9  โครงการ   955,000 955,000 955,000 955,000 955,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงการฝกอบรม เพ่ือใหผูเขารับการ ผูเขารับการฝกอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของผู - ผูเขารับการ สํานักปลดั 
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การปองกันและ

ระงับอัคคีภัย 

ฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับ

การระงับอัคคภีัยรวมถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

 

จํานวน 30 คน เขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจ

ในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย 

อบรมเขาใจใน

แผนการปองกัน

และระงับอัคคีภัย               

- ผูเขารับการ

อบรมสามารถ

ปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองกรณีเกิด

อัคคีภัย                                         

2 โครงการซอมแผน

ปองกันสาธารณ

ภัย 

เพ่ือฝกอบรมบุคลากรใน 

อบต.เขาจาวใหมีความรู

เก่ียวกับการปองกันสา

ธารณภัย 

อบรมบุคลากรใน

สังกัด อบต.ตําบล

เขาจาว ใหมีความรู

เก่ียวกับการปองกัน

สาธารณภัย จาํนวน 

20 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมีความรู

ความเขาใจ

เก่ียวกับสาธารณ

ภัย รอยละ 80 

เมื่อเกิดสาธารณ

ภัยสามารถนํา

ความรูไป

ชวยเหลือผู

ประสพภัยได

ทันทวงที 

สํานักปลดั 

3 โครงการสงเสริม

ใหความรูเก่ียวกับ

ภัยและการ

ปองกันภัยแก

ประชาชน 

เพ่ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู ความ

เขาใจดานการปองกันภยั

และระงับภัยตางๆ 

สามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาไดเมื่อเกิดภยั 

อปพร. ผูนําชุมชน

และประชาชนท่ัวไป

ในตําบลเขาจาว 

จํานวน 30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจ

ในดานการปองกัน

ภัย  

ประชาชนสามารถ

ปองกันภัยและ

แกไขปญหาเฉพาะ

หนาไดเมื่อเกิดภัย 

สํานักปลดั 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรม 

ทบทวน เพ่ิม

ศักยภาพอาสาสมัคร

เพ่ือฝกอบรม ทบทวน เพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ใหแก อปพร.และจัดซื้อ

สมาชิก อปพร.

ในพ้ืนท่ีตําบลเขา

จาว จํานวน 30 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน อปพร.ท่ี

ไดรับการ

ฝกอบรมมี

อปพร. สามารถนํา

ความรูมาปฏิบัติใน

การปองกันและ

สํานักปลดั 
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ปองกันภัยฝายพล

เรือน 

อุปกรณใชในงาน อปพร. คน ความรูในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 70 

บรรเทาสาธารณภยั 

ชวยเหลือสังคมและ

ชุมชนไดอยาง

ทันทวงที 

5 โครงการฝกอบรม

ทบทวน เพ่ิม

ศักยภาพจิตอาสาภยั

พิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือทบทวน เสริมสราง

ศักยภาพและความเขมแข็ง

ใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลใหมีบุคลากรท่ี

สามารถปฏิบัตหินาท่ี

ชวยเหลือเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนตําบล

เขาจาว จํานวน 

30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ

อบรมรอยละ 

90 มคีวามรู 

เรื่องการจัดการ

สาธารณภัย 

ประชาชนมีความรู

เก่ียวกับสาธารณภัย

กูภัยในภาวะฉุกเฉิน

เปนระบบ รวดเร็ว

และทันตอ

เหตุการณ 

สํานักปลดั 

รวม 5   โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

ก. ยุทธศาสตรท่ีจังหวัดท่ี 5เสริมสรางประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ีสมดุล 
ข. ยุทธศาสตรท่ีการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แผนงานเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ  

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวใน
ตําบลเขาจาว              
2.เพ่ือเปนการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

พ้ืนท่ีสาธารรณะใน

ตําบล 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ 1 

โครงการ 

ชวยชะลอ

วิกฤตการณทาง

ธรรมชาติของโลก 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมการปองกัน

ไฟปา 

เพ่ือใหประชาชนรูจักการ

ปองกันไฟปาท่ีเปนปจจัย

สําคัญในการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการปองกัน

ไฟปาโดยการจดั

ฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปา 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของผูเขา

อบรมมีความรู

เรื่องการปองกัน

ไฟปาไมใหทําลาย

ทรัพยากรธรรมชา

ติเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนรูจัก

วิธีการปองกัน ไฟ

ปาไมใหทําลาย

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ฝกอบรมการจัดทํา

หลักสตูรปุยหมัก

ชีวภาพ 

 - เพ่ือใหประชาชนใช

ปุยความอุดมสมบูรณ

ใหแกทรัพยากรดิน       

- เพ่ือเปนจุดสาธิตให

เกษตรกรนําไปปฏิบัต ิ

ฝกอบรมสงเสริมการ

ใชปุยหมักชีวภาพใน

พืชไรในการสาธิต

ใหกับเกษตรกร

จํานวน  30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนตําบล

เขาจาวใชปุยหมัก

ชีวภาพเพ่ิมมาก

ข้ึน  

 - เพ่ือให

เกษตรกรนํา

ความรูท่ีไดไป

ปฏิบัต ิ

- ทําใหทรัพยากร

ดินอุดมสมบูรณ

ข้ึน 

สํานักปลดั 

4 สงเสริมการเกษตร

ทฤษฏีใหมโดยไมใช

สารเคม ี

เพ่ือลดปรมิาณการใช

สารเคม ี

สงเสริมทางเกษตร

ทฤษฏีใหมโดยไมใช

สารเคม ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละท่ีลดลงของ

จํานวนเกษตรกรท่ี

ใชสารเคม ี

เกษตรกรสามารถ

ผลิตปุยชีวภาพใช

งานไดและลด

ปริมาณคาใชจาย 

สํานักปลดั 

5 อนุรักษทรัพยากรสัตว

นํ้าและสิ่งแวดลอม 

ดานการประมง 

เพ่ือใหสัตวนํ้ามีปริมาณ

เพ่ิมมากข้ึนและชาวบาน

มีรายไดมากข้ึน 

ปลอยพันธสัตวนํ้าลง

แหลงนํ้าสาธารณะ 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของสตัว

นํ้ามีจํานวน

เพ่ิมข้ึน 

 2.รอยละของ

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

สัตวนํ้าไมสูนพันธุ

ไปจากแหลงนํ้า

ของชาวประมง 

สํานักปลดั 

6 โครงการพัฒนานํ้าตก

แพรกตะลุย         

(สวนทุเรียน) 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใน

พ้ืนท่ีตําบลเขาจาว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ 1 

โครงการ 

ทรัพยากร  

ธรรมชาตไิดรับ

การดูแลรักษา 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการอาสาสมัคร

ทองถ่ินรักษโลก 

เพ่ือสรางเครือขาย

เยาวชนในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ฝกอบรมเยาวชนใน

เขตพ้ืนท่ีเพ่ือสราง

เครือขายอาสาสมัคร

ทองถ่ินรักษโลก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเยาวชนท่ี

ผานการฝกอบรม

ไมนอยกวา 30 

คน 

สรางเครือขาย

เยาวชนเพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีเก่ียวกับ

อาสาสมัคร

ทองถ่ินรักษโลก 

สํานักปลดั 

8 โครงการสราง

จิตสํานึกในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางจิตสํานึก

ใหกับเยาวขน

ประชาชนในพ้ืนท่ีให

ตระหนักถึง

ความสําคญัของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- จัดกิจกรรมวัน

สิ่งแวดลอมโลก      

- จัดกิจกรรมวันพ้ืนท่ี

ชุมนํ้าโลก             

-จัดกิจกรรม

เสรมิสรางเครือขาย

สิ่งแวดลอม           

- จัดกิจกรรมปลูกปา 

- - 30,000 - - จํานวนกิจกรรมท่ี

สงเสริมการรักษา

และปองกัน

ทรัพยากรธรรมชา

ติไมนอยกวา 2 

กิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ชวยกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

ใหสภาพ

เอ้ืออํานวยตอการ

ดํารงชีวิต 

สํานักปลดั 

9 โครงการขุดลอกลํา

หวยเขาตามอญ หมูท่ี 

1 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กวาง๘เมตร

ระยะทาง ๕๐๐เมตร 

- 500,000 - - - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึนรอย

ละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกหนา

ฝายทอลอด คสล. 

สายวังไทรหมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 - - 1,000,000  - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน

รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 

11 โครงการกอสรางฝาย 

คสล.ลําหวยสายขาง   

รพ.สต.เขาจาว 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - - 250,000 - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน

รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 

12 ขุดลอกลําหวยสาย

ขางรพสต.เขาจาว – 

ทุงแฝก 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

ระยะทาง๓,๐๐๐

เมตรลึก๒เมตร 

- 100,000 - - - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน

รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 

13 ขุดลอกสระนํ้า 

(บริเวณบานนายฮง) 

หมูท่ี 1 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

ขุดลอกสระนํ้า 

(บริเวณบานนายฮง) 

หมูท่ี 1 

- - 100,000 - - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน

รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกสระ

นํ้า (บริเวณสระนํ้าลูก

เกา) หมูท่ี 2 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน 1 แหง - - - 100,000 - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน

รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

ปภ.จังหวัด 

15 โครงการขุดลอกฝาย

เดิมหลังบานนาย

มงคล ออนอก ซอย ๘ 

ม. ๓ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน 1 แหง - - - - 100,000 มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

16 โครงการขุดลอกฝาย

ซอย ๖ ม. ๓ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน 1 แหง - 100,000 - - - มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวง

ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

17 โครงการขุดลอกลํา

หวยกระทุนม. ๕ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดู 

จํานวน 1 แหง 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 รอยละ80ของ

ประชาชนมีนํ้า

ใชอุปโภค

บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

รวม  17  โครงการ - - 1,210,000 870,000 2,340,000 560,000 1,310,000 - - - 
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคและ

สงเสริมการคัดแยก

ขยะตนทาง 

เพ่ือมุงเนนการลดและคัด

แ ย ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ณ 

แหลงกําเนิด และจัดทํา

ระบบการเก็บและขนขยะ

มูลฝอยของตําบลเขาจาว

ใหมีประสิทธิภาพ ภายใต

ห ลั ก ก า ร  3 Rsแ ล ะ

หลักการประชารัฐ 

กําหนดจุดรวบรวม

ของเสียอันตราย

ชุมชนอยางนอย

หมูบานแหงละ ๑  

จุด 

 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 การบริหารจัดการ

ขยะถูกสุขลักษณะ

เพ่ิมข้ึนรอยละ  

๖๐ 

ปริมาณขยะใน

ชุมชนลดลง 

ประชาชนมี

จิตสํานึกในการ

รักษาสิ่งแวดลอม

และรูจักกําจัดขยะ

ท่ีถูกตอง 

กองชาง 

2 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาองคความรูแก

ประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ประชาชนในตําบล

เขาจาว 

6๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ รอยละท่ีลดลงของ

จํานวนขยะใน

ตําบลเขาจาว 

ชุมชนมีสวนรวม

การบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลชุมชน 

สํานักปลดั 

 2 โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย 

1 หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 4,000 

เมตร 

1,600,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

2 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน ขนาด

เล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 

 

- 500,000 - - - มีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

หมูท่ี 1 กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังสาย

วังไทร - สะพานใหญบึง

นคร  

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  5  เมตร

ยาว 3,1๐๐ 

เมตร 

-  -  1,300,000 

  
- -  ประชาชนรอย

ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายสามแยกตนยูคา-

เขตหมูท่ี 2 บานทา

วังปลา 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 1,950 

เมตร 

- - - 650,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

5 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 3  หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  4  เมตร

ยาว 55๐ เมตร 

- - - - 180,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายวัดเขาจาว-เขต

บึงนคร 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 

เมตร 

800,000     ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

7 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายวัด

เขาจาว-เขตบึงนคร 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  5 เมตร

ยาว 2,000

เมตร 

 

- 6,800,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายสามแยกตนยู

คา - สุดเขตหมูท่ี 2 

บานทาวังปลา 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว1,950 

เมตร 

 

- - 5,500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอย 1 หมูท่ี  1 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  5  เมตร

ยาว 4,000 

เมตร 

 

- 14,000,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังซอย 

2 หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  4 เมตร

ยาว  800  

เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอย 2 หมูท่ี1 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  4  เมตร

ยาว800เมตร 

 

2,300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายรอบวัดเขา

จาว 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร

ยาว ๑,0๐๐

เมตร 

- 3,000,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายวัด

เขาจาว-เขาตกนํ้า 

หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 

เมตร 

- - 2,800,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

14 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน

ลูกรังสายวัดเขา

จาว-เขาตกนํ้า หมู

ท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได

มาตรฐานและการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 

เมตร 

- - - 350,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1 กองชาง 

15 โครงการปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบานหมูท่ี 1                                

เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต

นํ้าประปาใหเพียงพอตอ

ความตองการของ

ประชาชน 

จํานวน  1  แหง 

 
- -  - - 5๐๐,๐๐๐ รอยละ 60 

ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําให
ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
เพียงพอตอ
ความตองการ 

หมูท่ี 1 กองชาง 

16 กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณคุมวังไทร

หมูท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต

นํ้าประปาใหเพียงพอตอ

ความตองการของ

ประชาชน 

กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณคุมวังไทร

หมูท่ี 1 

- - - 5,0๐๐,๐๐๐ - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําให
ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
เพียงพอตอ
ความตองการ 

หมูท่ี 1 กองชาง 

17 กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณเขาตามอญ 

หมูท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต

นํ้าประปาใหเพียงพอตอ

ความตองการของ

ประชาชน 

กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณเขาตา

มอญ หมูท่ี 1 

- 5,๐๐๐,๐๐๐  - - - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําให
ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
เพียงพอตอ
ความตองการ 

หมูท่ี 1 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณบานผูชวยบุญ

ชวย มีถาวร  หมูท่ี1 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต
นํ้าประปาใหเพียงพอ
ตอความตองการของ
ประชาชน 

กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

บริเวณคุมวังไทร

และบรเิวณเขา

ตามอญ หมูท่ี 1 

5,๐๐๐,๐๐๐ -  - - - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชนมี
นํ้าประปาใช
เพียงพอตอความ
ตองการ 

หมูท่ี 1 กองชาง 

19 กอสรางลานกีฬา

อเนกประสงคบาน

เขาจาว ม. ๑ 

1.เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีสถานท่ีจดั
กิจกรรมรวมท้ังออก
กําลังกาย 
2.เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไมยุงเก่ียวกับ
ยาเสพตดิ 

จํานวน 1 แหง -  - 2,000,๐๐๐ - - เด็กและ
เยาวชนไมยุง
เก่ียวกับยา
เสพติดลดลง
รอยละ 40 

1.เด็กและเยาวชน
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมรวมท้ัง
ออกกําลังกาย 
2.เด็กและเยาวชน
ไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 

หมูท่ี 1 กองชาง 

20 ขุดเจาะบอบาดาล 

ม.1 (บริเวณบาน

ผูชวยนงค,ผูชวยบุญ

ชวย คุมหลังเขาและ

บานนายปรีดา ) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

อุปโภคบรโิภคท่ัวถึง 

จํานวน  4 จุด - 800,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 95 มีนํ้า
อุปโภค 
บริโภคใช
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค  

หมูท่ี 1 กองชาง 

กรมทรัพยฯ 

21 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนคลองสอง

แพรก 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - 700,000 - - ประชาชนมีนํ้า
ไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค  

หมูท่ี 1 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง

ศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูท่ี 

1 

เพ่ือใหมีท่ีจัดทํา

กิจกรรมของ

หมูบานและของ 

อบต. 

จํานวน 1 แหง - - - - 500,000 ประชาชนรอยละ 
90 ไดมสีถานท่ี
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

หมูท่ี 1 กองชาง 

23 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ  

(โซลาเซลล) หมูท่ี 1 

 

- เพ่ือติดตั้งใน
จุดท่ีมีความ
เสี่ยง             
-เพ่ือถนนมี
แสงสวางใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสอง

สวางบริเวณจุด

เสี่ยง ในพ้ืนท่ีหมู

ท่ี 1  จํานวน 

15 จดุ 

- - 1,000,000 - - ประชาชนรอยละ 
90 มคีวาม
สะดวกปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความ ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินมาก
ข้ึน  

หมูท่ี 1 กองชาง 

รวม 23 โครงการ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาการเกษตรคุณภาพสูง 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังสาย

จุดเริม่ตนหมูท่ี 2 – 

โรงเรียนทาวังปลา    

หมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,50๐

เมตร 

- - - 600,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังสาย

แยก ร.ร.ทาวังปลา หมูท่ี 

2 ถึง เขตบึงนคร 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,45๐

เมตร 

- - 580,000  - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 

คลส.สายแยก ร.ร.ทาวัง

ปลา หมูท่ี 2 ถึง เขตบึง

นคร 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  5  เมตร

ยาว 1,45๐

เมตร 

- - - 4,900,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย 

1 หมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,350

เมตร 

- - - - 760,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 1 ม. ๒ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  4  เมตร

ยาว 2,350

เมตร 

 

- - - - 6,500,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 2 หมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 700 เมตร 

- - - 250,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 2  ม. ๒ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง4เมตร 

ยาว 700 เมตร 

 

- - - 2,000,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 

8 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 4 หมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 430 เมตร 

- - 150,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 2 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 4  ม.๒ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร

ยาว 43๐ เมตร 

 

- - 1,200,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมูท่ี 2 กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 6 หมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 400 เมตร 

- 200,000 - - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมูท่ี 2 กองชาง 

11 กอสรางถนน คสล. ซอย 

6 หมูท่ี ๒ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 4๐๐ เมตร 

1,100,000 - - - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมูท่ี 2 กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังซอย 

นวลนองหมูท่ี 2 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว  1,400    

เมตร 

- 500,000 - - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมูท่ี 2 กองชาง 

13 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรังซอย 

รวมพล หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 500 เมตร 

- - 200,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมูท่ี 2 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง

ศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูท่ี 

2  

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

1 แหง - - - 2,000,000 - มีสถานท่ีเก็บ
สิ่งของและจัด
กิจกรรมของ
หมูบานเพ่ิมข้ึน
รอยละ  ๕๐ 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประชุมและทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

หมูท่ี 2 กองชาง 

15 โครงการปรับปรุง/

ตอเติมลานกีฬา

อเนกประสงค คสล.   

หมูท่ี 2 

เพ่ือเปนสถานท่ีเลน

กีฬา         ออกกําลัง

กาย และจดักิจกรรม 

ตางๆ 

จํานวน 1 แหง - - - - 600,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
มีสถานท่ีออก
กําลังกาย
เพ่ิมข้ึน  

มีสถานท่ีออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม
ตาง ๆ  
 

หมูท่ี 2 กองชาง 

 

16 โครงการขุดสระกัก

เก็บนํ้า หมูท่ี 2  

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

ขุดสระ จาํนวน 

3 จุด              

- ซอย 4          

- ตรงงขาสสระ

นํ้าลูกเกา           

- ไรครูประหยดั 

- - - 800,000 - มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน
รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 2 กองชาง 

17 โครงการกอสรางถัง

พักนํ้าสแตนเลส หมู

ท่ี 2 

เพ่ือบรรจุนํ้าไวใช

อุปโภค บริโภค 

ถังพักนํ้าสแตน

เลสบรรจุ 

10,000 ลิตร 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
หมูบานมีนํ้าดื่ม
นํ้าใชเพ่ิมข้ันรอย
ละ 20 

มีนํ้าไวใชอุปโภค 
บริโภคในหนาแลง 

หมูท่ี 2 กองชาง 

18 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

หมูท่ี 2 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
ผลิตนํ้าประปาให
เพียงพอตอความ
ตองการของ
ประชาชน 

จํานวน  1  แหง 
 

- - 600,000 - - รอยละ 60 ของ
ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชนมี
นํ้าประปาใช
เพียงพอตอความ
ตองการ 

หมูท่ี 2 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง

อาคารศูนยเรียนรู 

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหมีศูนยเรยีนรู

ในการทํากิจกรรม

การเรยีนรูตางๆ 

จํานวน 1 แหง - - - 2,000,000 - มีศูนยเรยีนรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 

ประชาชนมี
แหลงเรียนรู
ตางๆเก่ียวกับ
การประกอบ
อาชีพ 

หมูท่ี 2 กองชาง 

20 โครงการขุดลอกสระ

นํ้าขนาด 3 ไร ม.2 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน  1 แหง - - - - 500,000 มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลงเพ่ิมข้ึน
รอยละ  ๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 2 กองชาง 

21 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ  

(โซลาเซลล) หมูท่ี 2 

 

- เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี

ความเสีย่ง             

-เพ่ือถนนมีแสงสวาง

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสอง

สวางบริเวณจุด

เสี่ยง ในพ้ืนท่ีหมู

ท่ี 2   

- - 600,000 - - ประชาชนรอย
ละ 90 มีความ
สะดวกปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความ ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน  

หมูท่ี 2 กองชาง 

รวม 21 โครงการ            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
 ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาการเกษตรคุณภาพสูง 

   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล.ซอย 

4 หมูท่ี ๓ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร      

ยาว  350 

เมตร 

960,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย

6 หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,700 

เมตร 

- 1,500,000 - - - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

3 กอสรางถนน คสล.ซอย 

6 หมูท่ี ๓ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง4 เมตร      

ยาว 1,0๐๐

เมตร 

- - 3,000,000 - - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย 

8 หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 2,200 

เมตร 

- - - 700,000 - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล.ซอย 

๘ หมูท่ี ๓ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร

ยาว 2,200 

เมตร 

 

- - - - 6,200,000 ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย

10 หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 1,200 

เมตร 

400,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

7 กอสรางถนน คสล.ซอย 

10 ม. ๓ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร

ยาว  1,0๐๐

เมตร 

- 2,700,000 - - - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังและวางทอคสล. 

พรอมดาดคอนกรีตหนา

ทอสายแยกบานนาย

ออด ม. 3 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง  4 เมตร

ยาว  500  

เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนรอย
ละ80มคีวาม
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 3 กองชาง 

 
92 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขต

ประปาซอยปลาเงิน หมู

ท่ี ๓ 

เพ่ือใหมีนํ้าใช

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน 

วางทอพี.วี.ซี.

ขนาด ๓ น้ิว 

ระยะทาง

๔,๐๐๐เมตร 

- - - 500,000 - รอยละ 60 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
มีนํ้าประปาใช
เพียงพอตอ
ความตองการ 

หมูท่ี 3 กองชาง 

10 กอสรางสนามตะกรอ

บริเวณฝงแดง ม. ๓ 

เพ่ือประชาชนมี

สถานท่ีในการออก

กําลังกาย 

กอสรางสนาม

ตะกรอบรเิวณ

ฝงแดงตาม

ขนาดมาตรฐาน 

- - 1,600,๐๐๐ - - มีสถานท่ีออก
กําลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย 

หมูท่ี 3 กองชาง 

11 โครงการซอมบํารุงบอ

บาดาล(เดิม)ขางบาน

นายสมพงษ อุณหกมล

พันธพรอมติดตั้งเครื่อง

สูบนํ้าชุมชนม. ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

จํานวน 1 แหง - - - 300,000 - มีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

หมูท่ี 3 กองชาง 

12 โครงการกอสรางฝาย 

คสล. บริเวณซอย ๒ ม. 

๓ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใน

การกักเก็บนํ้าไวใช

ในการเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวงฤดู

แลง 

จํานวน 1 แหง - - 500,000 - - มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง
เพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 3 กองชาง 

 

 

 

 
93 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางฝาย 

คสล. บริเวณฝงแดง 

หลังบานนายปด หมูท่ี 

3 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน 1 แหง -  500,000 - - มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง
เพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 3 กองชาง 

14 โครงการกอสรางฝาย 

คสล.บริเวณซอยปลา

เงิน หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

จํานวน 1 แหง - - - 500,000 - มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง
เพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 3 กองชาง 

15 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลหมูท่ี 3  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

จํานวน 4 จุด

(บริเวณสนาม

กีฬา, ซ.4,ซ.6,   

ซ.2) 

- - - - 500,000 มีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

หมูท่ี 3 กองชาง 

16 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน ขนาด

เล็ก หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

หมูท่ี  3 

 

- - 700,000 - - มีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

มีนํ้าไวใชใน
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

หมูท่ี 3 กองชาง 

รวม 16 โครงการ            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาการเกษตรคุณภาพสูง 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอย 6 

หมูท่ี  4 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 2,800 เมตร 

7,600,000  - -  ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 4 กองชาง 

2 โครงการกอสราง

ราวเหล็กก้ันฝาย

บลอกคอนเวิรส หมู

ท่ี 4 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

 - 800,000 -  - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 4 กองชาง 

3 กอสรางถนน คสล. 

ซอย ๘ แยกบาน

นายเพทาย  บุญ

ประเสิรฐ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตรยาว 

5๐๐ เมตร 

- - - - 1,300,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 4 กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ   

(โซลาเซลล) หมูท่ี 4 

 

- เพ่ือติดตั้งในจุดท่ี

มีความเสี่ยง             

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในเวลา

กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสอง

สวางบริเวณจุด

เสี่ยง ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 

4 จํานวน 15 จุด 

- - 600,000 - - ประชาชนรอย
ละ 90 มี
ความสะดวก
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  

หมูท่ี 4 กองชาง 

5 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 1 หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 1,300 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 4 กองชาง 

6 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย 2 

หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 800 เมตร 

 

- 2,100,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 4 กองชาง 

7 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย 4  

หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 195 เมตร 

- - 5,500,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

8 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 6 หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 2,800 เมตร 

- - - 950,000 - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

9 กอสรางถนน คสล. 

เขาโรงเรียน ตชด.

ทาวังหิน ม.๔ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง ๔ เมตร   

ยาว ๔๐๐ เมตร 

 

- - - - 1,090,000 รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 กอสรางถนน คสล. 

เขาโรงเรียน ตชด.

ทาวังหิน ม.๔ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง ๔ เมตร   

ยาว ๔๐๐ เมตร 

 

- - - - 1,090,000 รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

ซอย ๘ ม. ๔ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง ๔ เมตร   

ยาว 5๐๐ เมตร 

- - - 200,000 - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

11 กอสรางทางลาด

พระบาทคสล. ใน

บริเวณโรงเรียน 

ตชด.ทาวังหิน ม. ๔ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง  1.50  

เมตรยาว  200   

เมตร 

- -  500,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

12 ขยายเขตประปา

บริเวณทาวังหิน – 

โปรงหินออนม. ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใช

บริโภค -  อุปโภค 

อยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

วางทอพี.วี.ซี. 

ขนาด๓น้ิว 

ระยะทาง ๑,๑๐๐

เมตร 

- 400,๐๐๐  - - - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

หมูท่ี 4 กองชาง 

13 ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใช

บริโภค -  อุปโภค 

อยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานม. 

4 

- -  50๐,๐๐๐ - - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

หมูท่ี 4 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงคบริเวณ

เขาตกนํ้า หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

จํานวน 1 สนาม -  - - 1,000,000 - เด็กและ
เยาวชนไมยุง
เก่ียวกับยา
เสพติดลดลง
รอยละ 40 

เด็กและเยาวชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมรวมท้ัง
ออกกําลังกายเด็ก
และเยาวชนไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

หมูท่ี 4 กองชาง 

 

15 กอสรางทอลอด

เหลี่ยม(บลอคคอน

เวิรส)ชนิด 3 ชองทาง 

ถนนสายหลักตําบล

เขาจาว ชวงหมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

ทอลอดเหลีย่ม

(บลอกคอน

เวิรส)ชนิด 3 

ชองทาง 

- - - - 6๐๐,๐๐๐ รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
เพ่ิมข้ึนและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

หมูท่ี 4 กองชาง 

16 โครงการกอสรางฝาย

กักเก็บนํ้า คสล.หุบ

เตยหมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใน

การกักเก็บนํ้าไวใช

ในการเกษตรและ

เลี้ยงสตัวในชวงฤดู

แลง 

บริเวณหวยหุบ

เตยหมูท่ี 4 

- - - 500,000 - มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง
เพ่ิมข้ึนรอยละ  
๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 4 กองชาง 

17 โครงการขุดบอบาดาล

ม. ๔ (บริเวณไรนาย

สมบัติและไรนาย

อนันต) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 4

จํานวน 2 จุด 

- - - - 600,000 มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว
ในชวงฤดูแลง
เพ่ิมข้ึนรอยละ  
๔๐ 

มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัวในชวง
ฤดูแลง 

หมูท่ี 4 กองชาง 

 17 โครงการ            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาการเกษตรคุณภาพสูง 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 1 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,600 

เมตร 

- - - 550,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 5 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร      

ยาว 2,000 

เมตร 

5,400,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 4 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,300 

เมตร 

- 3,500,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 2 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,300 

เมตร 

- - 3,500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 1 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,600 

เมตร 

 

- - - 4,200,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 2 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,300 

เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 2 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,300 

เมตร 

3,500,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 3 (หิน

ดาด-ลากลอ) หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร        

ยาว 3,000 

เมตร 

- 8,200,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 4 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,300 

เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 7 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,000 

เมตร 

- -  5,400,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

11 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง  

ซอย 8 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 100 เมตร 

- - - - 100,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 8 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

- - - 270,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

13 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

ซอย 9 หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร     

ยาว 1,500 

เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย ๙ หมูท่ี ๕ 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร  

ยาว  1,5๐๐

เมตร 

- 4,100,000 - - - ประชาชนรอยละ 
80มีความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

15 โครงการปรับปรุง

ศาลาเอนกประสงค 

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

ศาลา

เอนกประสงค   

หมูท่ี 5  

- 500,000 - - - ประชาชนรอยละ 
80มีความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

16 โครงการปรับปรุง

สนามกีฬาฟุตซอลล 

ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

จํานวน 1 แหง - - 2,000,000 - - ประชาชนรอยละ 
80มีความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

17 โครงการขยายเขต

ประปาหมูบานหมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

จํานวน 1 แหง - - - 500,000 - ประชาชนรอยละ 
80มีความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 5 กองชาง 

18 โครงการกอสรางฝาย

กักเก็บนํ้าคสล.บรเิวณ

หวยหนองหินดาดหมู

ท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 5

จํานวน 1 จุด

กวาง ๖เมตร 

ยาว ๑๖ เมตร 

- - - - 500,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง

ฝายกักเก็บนํ้าค

สล.บริเวณหวย

กระทุน หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 5

จํานวน 1 จุด

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑๖ เมตร 

- - - 500,000 - รอยละ 80 
ของประชาชน
มีนํ้าประปาใช
ในการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

20 โครงการขุดเจาะ

บอบาดาล(บรเิวณ

บานลุงเดช)ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

1 จุด - - - 200,000 - รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

21 โครงการขุดสระ

กักเก็บขนาดเล็ก 

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - - - 500,000 รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

22 โครงการขุดสระ

กักเก็บนํ้าขนาด

กลาง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - - 500,000 - รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

23 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนชนาด

เล็ก หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - - - 500,000 รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

 

 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนชนาด กลางหมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - - 500,000 - รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 5 กองชาง 

25 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ   (โซลา

เซลล) หมูท่ี 4 

 

- เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี

ความเสีย่ง             

-เพ่ือถนนมีแสงสวาง

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟา

สองสวาง

บริเวณจุด

เสี่ยงในพ้ืนท่ี

หมูท่ี 1  

จํานวน 15จดุ 

- - 700,000 - - ประชาชนรอย
ละ 90 มี
ความสะดวก
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย  

หมูท่ี 5 กองชาง 

รวม 25 โครงการ - - 8,900,000 16,300,000 7,200,000 12,620,000 2,100,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 1 เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเปนสินคาการเกษตรคุณภาพสูง 
   ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขรสรางการเติบโตการคา การลงทุน การทองเท่ียว เช่ือมตอประเทศตางๆในภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝาย

ทอลอด คสล. บริเวณ

บานนายเกา ดอก

จันทร  ม.6 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
 

- - - - 500,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝาย

ทอลอด คสล.บริเวณ

บานนายชัยวัฒน  หมู

ท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

 

- - - - 500,000 ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอย 3–สะพาน

คลอง 4 หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาถนนให

ไดมาตรฐานและ

การคมนาคมมี

ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,200 

เมตร 

8,700,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 

105 



 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายซอย 1 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร

ยาว 600 เมตร 

- 189,600  - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 1 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
 

 

- - 1,600,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

สายซอย 2 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 5,400 

เมตร 

-  - 1,706,400 - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 2 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว  5,400 

เมตร 

- - - - 14,700,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

8 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง 

สายซอย 3 - สะพาน

คลอง 4 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร        

ยาว 3,200 

เมตร 

8,700,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมฝายทอลอด 

บริเวณบานนายชาญ  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 30 เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายซอย 5 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 400 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 5 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

 

- - - 1,900,000 - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอย 7 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

- - - - 820,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

13 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายซอย 9  หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,500 

เมตร 

474,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอย 9 หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางได

สะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร 

- 4,100,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

สายสะพานนํ้าโจน- 

แพรกแหง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร       

ยาว 3,000 

เมตร 

- - 948,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

16 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าคสล.บรเิวณ

บานนางจรัสศรีอากร

แกว ม. ๖ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

วางทอระบาย

นํ้าคสล.ขนาด

กวาง๐.๖๐ 

เมตรยาว ๑.๐๐ 

เมตรจํานวน ๖

ทอน 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

17 โครงการกอสราง

สะพานคอนกรตีหวย

นํ้าโจน  (สะพานเกา)

ม. ๖ 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

จํานวน 1 แหง - - - - 2,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

18 โครงการกอสรางหู

ชาง-สะพานฐานปา

ไม-สะพานนํ้าโจน

(ตนมะขาม) 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง  4  เมตร

ยาว  2๐๐เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 

19 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

บริเวณบานนาย

สมศักดิ์ เข็มทอง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

  

 - 500,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 6 กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการกอสราง

ฝายกักเก็บนํ้า

บริเวณบานนาย

สมศักดิ์ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวในชวงฤดู 

กวาง๔เมตร 

ยาว ๕๖ เมตร 

- 500,000 - - - รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 6 กองชาง 

21 โครงการขุดสระกัก

เก็บนํ้าม. ๖ (บรเิวณ

หวยนํ้าโจน , บริเวณ

โปรงไผ,บริเวณ

แพรกตะลุย) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

กวาง ๔๐ 

เมตร ยาว ๔๐ 

เมตร ลึก ๔ 

เมตร 

- - - - 600,000 รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 6 กองชาง 

22 โครงการปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบาน ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

จํานวน  1 

แหง 

- - - - 500,000 รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 6 กองชาง 

23 โครงการขุดสระนํ้า

ในลําหวย บริเวณ

บานนายไพร ผอง

แผว หมูท่ี.6 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

จํานวน  1 

แหง 

- - 500,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค 
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 6 กองชาง 

24 โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ

(โซลาเซลล)  

- เพ่ือติดตั้งในจุดท่ีมี

ความเสีย่ง             

-เพ่ือถนนมีแสงสวาง

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟา

สองสวาง

บริเวณจุด

เสี่ยง ในพ้ืนท่ี

หมูท่ี 6  

- 600,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 90 มีความ
สะดวกปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยมาก
ข้ึน  
 

หมูท่ี 6 กองชาง 

รวม 24 โครงการ - - 17,874,000 5,889,600 4,048,000 4,406,000 19,620,000 - - - - 

 
109 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ี  1  เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัดสูนานาชาติ 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดประจวบคีรขีันธ ท่ี 6 พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายวัด     
เขาจาว-เขตบึงนคร 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได
มาตรฐานและการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง  5 เมตร
ยาว  2,0๐๐
เมตร 

- - - - 6,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายสามแยกตนยูคา 
- สุดเขตหมู 2 บานทาวัง
ปลา (เช่ือมตอตําบลบึง
นคร) 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร      
ยาว 1,950 
เมตร 

- - - 5,200,000 - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

3 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายสามแยก
ตนยูคา - สุดเขตหมู 2 
บานทาวังปลา (เช่ือมตอ
ตําบลบึงนคร) 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร      
ยาว 1,950 
เมตร 

- - - 4,500000 - ประชาชนรอย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 2 หมูท่ี ๓ 
(เช่ือมตอตําบลหนองตา
แตม) 

เพ่ือพัฒนาถนนใหได
มาตรฐานและการ
คมนาคมมคีวาม
ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร
ยาว  8,50๐ 

เมตร 

- - 22,100,000 - - ประชาชน
รอยล80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน 
ลาดยางซอย 2 หมูท่ี ๓ 
(เช่ือมตอตําบลหนองตา
แตม) 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตรยาว  
8,50๐ เมตร 

- 20,000,000 - - - ประชาชน
รอยล80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

6 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายหบุเตยหมูท่ี 4 

เช่ือมตําบลศลิาลอย 

 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง  6  เมตร
ยาว 3,76๐เมตร 

- - 15,000,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

7 โครงการกอสรางถนน 

ลาดยางสายหุบเตยหมูท่ี 

4 เช่ือมตําบลศิลาลอย 

 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง  6  เมตร
ยาว 3,76๐เมตร 

- - - 12,600,000 - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหลักตําบล(ชวง
ฐานปาไม- โปรงไผ) หมูท่ี 
6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร    
ยาว 3,500 เมตร 

- - - - 14,000,000 รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

9 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายหลัก
ตําบล(ชวงฐานปาไม- 
โปรงไผ) หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร  
ยาว 3,500 เมตร 

- - - 12,000,000 - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนสายหลัก
ตําบล (ชวงโปรงไผ- ปา
หมาก) ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร       
ยาว 1,750 เมตร 

- - 7,000,000 - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางถนนสาย
หลักตําบล (ชวงโปรงไผ- 
ปาหมาก) ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร       
ยาว 1,750 เมตร 

- 6,000,000 - - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายสะพานนํ้าโจน- 
แพรกแหง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 

กวาง 6 เมตร       
ยาว 3,000เมตร 

12,000,000 - - - - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายลากลอ-สุดเขต
หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร   
ยาว 4,400 เมตร 

- 14,500,000 -  - ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน 
ลาดยางสายลากลอ-สุด
เขตหมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร   
ยาว 4,400 เมตร 

- - 12,000,000 -  ประชาชนรอย
ละ 80มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

การสญัจรของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหลักตําบล
(แยกบานนายนอย-นาง
ยูร-สะพานคลอง 4) หมู
ท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร     
ยาว 2,000 เมตร 

- - - 6,800,000 - รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

16 โครงการกอสรางถนน 
ลาดยางสายหลักตําบล
(แยกบานนายนอย-นาง
ยูร-สะพานคลอง 4) หมู
ท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐานและ
การคมนาคมมี
ความปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร     
ยาว 2,000 เมตร 

- - - - 6,000,000 รอยละ80ของ
ประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ทําใหประชาชน
เดินทางได
สะดวกเพ่ิมข้ึน
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

อบจ. 
จังหวัด 
อําเภอ 

 16 โครงการ - - 12,000,000 40,500,000 56,100,000 41,100,000 26,000,000 - - - 

 
 
หมายเหตุ :  1. แบบ ผ.02/2 เปนแบบสําหรับองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เสนอขอประสานโครงการกับองคการบรหิารสวนจังหวัด และหนวยงานอ่ืน และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 2. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมกลั่นกรอง และจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
 3. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาท่ีจัดสงโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ 
 4. การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ไปใช(จัดทํางบประมาณ) องคการบรหิารสวนตาํบลเขาจาว สามารถใช แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไมตองแกไขแบบท่ีใช 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ งานบานงานครัว ตูเย็น จํานวน  1  ตู                     
ขนาด 7 คิวบิกฟุต (รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

8,500 - - - - สํานักปลัด 

2 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ยานพาหนะและ
ขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา 2,400 ซีซ ี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบ้ิล
แคป (รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - 1,092,000  - สํานักปลัด 

3 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ยานพาหนะและ
ขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 
6,000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต                              
– แบบบรรทุกนํ้า (รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - 2,633,000 - สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - - 111,200 สํานักปลัด 

5 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง จํานวน 4 แถว 
(ราคาตามทองตลาด) 

12,000 - - - - สํานักปลัด 

6 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ีจัดเลี้ยง จํานวน  50 ตัว     
(ราคาตามทองตลาด) 

 35,500 -- - - สํานักปลัด 

7. งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ีพลาสติก จํานวน 100 ตัว     
(ราคาตามทองตลาด) 

- 50,000 - - - สํานักปลัด 

8 งานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะพับวงกลม หนาโฟเมกา สีขาว 
จํานวน 10 ตัว 

(ราคาตามทองตลาด) 

- 20,000 -  - สํานักปลัด 

รวม (บาท) 20,500 85,500 1,092,000 2,633,000 111,200  

 
หมายเหตุ 
 1. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน 
 2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑ เปนตน 
 3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน เปนตน 
 4. เปาหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ) ใหแสดงถึงรายละเอียด จํานวน สถานท่ีตั้ง ขนาด ปริมาณ หรือคุณลักษณะท่ีจําเปน และใหระบุถึงท่ีมาของราคาของครุภัณฑ เชน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  

   หรือ ราคาตามทองตลาด เปนตน 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สวนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับ
จังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะนําไปสูการ
จัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสู              
การบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐  
และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร เ พ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม           
ถึง (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ           
ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณา                 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7463 ลงวันท่ี ๑4  ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง  แนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  

 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  การติดตาม... 
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ี
ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ก็เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงค          
และเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘          
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการนํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซ่ึงสามารถวัดผล
ไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนนิการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตรของ 
อบต.วังแดง 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          

2.การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน    

          

3.การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

          

4.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ           

5.การพัฒนาดานการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

        
  

6.การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร และการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

        

  

7.การพัฒนาดานการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม       
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

        

  

รวม           

   
 
 
 

/สรุปผล... 
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได           
(.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละ
ของ

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการดําเนนิงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.4.๑  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ๑.๑  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  
วาตภัย น้ําทวม อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   
 
 

/1.2 ปญหาโรคระบาด... 
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  ๑.๒  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต

ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก โรคมือเทาปาก ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทําลาย การรักษา   

  ๑.๓  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน   

  ๑.๔  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  ๑.๕  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยังเปนถนนลูกรัง ชวงฤดูฝน เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแกไข  จัดทําแผนงานโครงการปรับปรุงซอมแซม
ผิวทางลูกรังใหมีสภาพพรอมใชงานและยังมีโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเสนทางสําคัญ  พรอมท้ัง
พิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน   

๒  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๒.๑  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบลเขาจาว จะเห็นวาประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบลเขาจาว ท่ีจะตองดําเนินการใหดําเนินการแกไขปญหามีอยูไมมาก เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
เขาจาวไดลงพ้ืนท่ี เพ่ือสอบถามปญหาจากประชาชนอยางสมํ่าเสมอ และดําเนินการแกไขปญหาอยางทันทวงที  
   ๒.๒  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น ไดนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   ๒.๓  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคการบริหารสวนตําบล          
เขาจาว ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ซ่ึงเปนปญหาเล็กๆนอยๆ แตองคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาวก็สามารถแกปญหาไดดีมาโดยตลอด ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา  
     

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