


 

 

คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ                
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว               
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลเขาจ้าว คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้           
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นตำบลเขาจ้าว 
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๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
********************* 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูร้ับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบดวู่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมือ่พบจุดแข็งก็ต้องเรง่รบีดำเนินการและจะตอ้งมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดข้ึีนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



 ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว            
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล              
เขาจ้าว 

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ินปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล
เขาจ้าว/ชุมชนเขาจ้าว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน                
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมนิผล 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548           
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

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

ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลอืก จำนวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
4) หัวหนา้สว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 

 



 ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล        
เขาจ้าว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ดังนี ้

1. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน                     
โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา              
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อดำเนินการต่อไป 

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว                      

ได้กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดังนี ้

2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเปน็ผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก           
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและไดข้้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณไดน้้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แตล่ะ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ                
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึง่ ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ           
ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบงัคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

3. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีอำนาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าวโดยอยา่งน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพืน้ที่ทราบโดยเปดิเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการตดิตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิด
สร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพ
พื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบตา่ง ๆ ที่ได้กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและ            
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน

มาทุกครั้ง 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายในระยะเวลาที่กำหนด 
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ              

(หรือผลผลติ) ที่ได้กำหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว           
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ                    
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและ
อาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบ                    
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  



 ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

๑.๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

๑.๒. วิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได ้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)              
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

๓. กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล           

เขาจ้าวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง การวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอยา่งไร) เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่ งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต              
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว 



 ๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเปน็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ           
แยกเป็นหัวข้อได ้ดังนี ้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดำเนนิการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัตดิำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่
เป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวแต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดร้ับการบริการประชาชนในเขตตำบลเขาจ้าว 

 
 
 



 ๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

   ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล  
********************* 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นแผนยุทธศาสตร์              

ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์อำเภอ
ปราณบุรี และแผนชุมชนตำบลเขาจ้าว 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีรายละเอียด ดังนี ้

1. วิสัยทัศน์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคต ิซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลเขาจ้าวเป็นตำบลขนาดกลาง               
ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ
ศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ 
และมีฐานะความอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี ้

 “เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษา ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

2. ยุทธศาสตร ์

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมือง 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง 
2. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ด้านการศึกษา สุขอนามัย ความเข้มแข็ง

ของชุมชน ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรในหน่วยงาน และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุก ๆ ด้าน   
5. เพื่อพัฒนา ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

 
 
 
 
 



 ๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

4. ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความ

สะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
4. ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
6. ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8. ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถ่ิน 
9. ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 
10. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. ค่าเป้าหมาย 
1.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
3.  มีเครื่องมือมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4.  ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม แหลง่น้ำและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและปลอดภัย 
5.  การท่องเที่ยวทางการเกษตรเพิม่ขึ้น 
6.  ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีข้ึน 
7.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงทางสงัคมที่ดีข้ึน 
8.  การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนรุักษ์ ฟื้นฟู ่
10. ขยะ สิ่งปฏิกลู และน้ำเสียลดลง 

6. กลยุทธ์ 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมือง 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
2. บริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน                 

การประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการภาคการเกษตร         

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 
 



 ๑๐ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมด้านการศึกษา 
๒. ดำเนินการแก้ไขปญัหาด้านสาธารณสุข 
๓. ส่งเสริมกจิกรรมด้านการกีฬา 
๔. สร้างจิตสำนึก ให้มีอาสาสมัครคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
๕. ส่งเสรืมการจัดกจิกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๑. ส่งเสริมให้ความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาในชุมชน 
๓. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรขององค์กรให้ได้มาตรฐาน 
๔. สง่เสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕. การพัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง

น้ำทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาการบริหารขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน                 

ในบริเวณทิศตะวันตกและค่อย ๆ ลดต่ำ ลงจนเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ ในบริเวณกลางๆ เป็นที่ราบลาดเชิงเขา
จากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งพืชไร่ พืชสวนมากมาย และ
ภายในพื้นที่ตำบลเขาจ้าวยังเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของอ่างเก็บน้ำเข่ือนปราณบุรี ทำให้แหล่งน้ำมีความอุดม
สมบูรณ์เอื้อประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากในการทำเกษตรกรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเขา
จ้าวนิยมปลูกสับปะรด ยางพาราปาล์มน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลดีไปถึงช่องทางการลงทนุของประเทศสมาชิกอาเซยีน
ในอนาคตตำบลเขาจ้าวยังมีการปลูกทุเรียนที่ข้ึนช่ือ “ทุเรียนเขาจ้าว” ทุเรียนเขาจ้าวมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  
คือ หอม หวาน มัน  ปลกูอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านแพรกตะลุย นอกจากนี้ตำบลเขาจ้าวยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่น้ำตกแพรกตะค้อ ถ้ำเขาจ้าว มีค่างแว่นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยสภาพพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าวที่ยังคงลักษณะความเป็นธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร  
และการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลเขาจ้าว คือ  

 
“พัฒนาคณุภาพสินค้าทางการเกษตร ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

                        เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

1.2 แผนพัฒนาท้องถิน่  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี 2565) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนงานพัฒนา ดำเนินงานจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

241 400,596,030.00 8 4,796,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ     

๒. แผนงานการเกษตร   
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน                

16 810,000.00 2 28,920.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสุข 
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ    
๕. แผนงานงบกลาง                    

40 395,6800.00 10 391,829.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 11 1,103,000.00 1 339,523.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. แผนงานการเกษตร     
๒. แผนงานสาธารณสุข                                                 

10 550,000.00 1 2,880.00 

รวม 318 407,015,830.00 22 5,559,652.50 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบัและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ไดด้ำเนินการจริง) 
 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามพระราชดำริฯ 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

๑.เพ่ือให้ประชาชนน้อมนำเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ประชาชนตำบล 
เขาจ้าว 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลเขาจ้าว 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ตำบลเขาจ้าวเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการ เกษตร 

ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการ 
เกษตรให้กับ
ประชาชนตำบลเขา
จ้าว 

3. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
และประสบการณ์ที่ดี และ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิด กล้าแสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

พ้ืนที่ อบต.เขาจ้าว 

4. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนำโดยแมลง 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อที่นำมา
โดยแมลงต่างๆ 

ดำเนินการฉีดพ่น
สารเคมีเพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อนำโดย
แมลง 

5. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัย
เอดส์  

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้นักเรียนและประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับโรคเอดส์ ตลอดจน
การเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องใน
การป้องกันการติดเช้ือเอดส์ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองโรค
เอดส์ เนื่องในวัน
เอดส์โลก วันวาเลน
ไทน์ฯลฯ ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลเขาจ้าว 

6. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรา้งภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับปัญหาและผละ
กระทบที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
และรู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ตำบลเขาจ้าว
จำนวน 30 คน 

7. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

8. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตร ี

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนนุกิจกรรมของ
กลุม่สตร ี

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่ม
สตรีตำบล 

9. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์ 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
-เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี          
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

การจัดการแข่งขัน
กีฬาตำบล 1 ครัง้/ปี 



 ๑๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนเห็นความสำคัญของ
ผู้สูงอายุ  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชน ได้แสดงออกถึง
ความเคารพรัก และความ
กตัญญูกตเวท ี 
3.เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุ 
แสดงบทบาทสงูวัยอย่างมีพลัง 
มีการทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้สูงอายุ  

200 คน 

11. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เมื่อเกิดภัย 

อปพร. ผู้นำชุมชน
และประชาชนทั่วไป
ในตำบลเขาจ้าว 

12. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตย 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในตำบล
เขาจ้าว 

13. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ิม
ศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือทบทวน เสริมสรา้ง
ศักยภาพและความเข้มแขง็
ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50 คน 

14. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมทิัศน์ตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆในพ้ืนทีต่ำบล 
เขาจ้าว 

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปรับพ้ืนที่ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ปีละ 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

๑.๔  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                  
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีไดด้ำเนินการจริง) 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดเร่ิมต้นหมู่ 2 - โรงเรียน
ท่าวังปลา) หมู่ที่ 2 

497,000.00 496,500.00 496,500.00 500.00 

2. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จุดเร่ิมต้นหมู่ 2 - โรงเรียนท่า
วังปลา)หมู่ที่ 2 

497,000.00 496,500.00 496,500.00 500.00 

3. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 3 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

4. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 4 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

5. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 5 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

6. การพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุง เพ่ิมกำลังผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) 

1,316,000.00 1,316,000.00 0.00 0.00 

7. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างฝายท่อลอด คสล.
สายน้ำโจน - แพรกแห้ง หมู่ที่ 6 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

8. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายหลักตำบล (ช่วงฐานป่าไม้ - 
โปร่งไผ่) หมู่ที่ 6 

492,000.00 492,000.00 0.00 0.00 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตำบลเขาจ้าว 

50,000.00 21,600.00 21,600.00 28,400.00 

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
การฝึกอาชีพระยะสั้น 

10,000.00 7,320.00 7,320.00 2,680.00 

11. การพัฒนาด้านสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน 

63,000.00 60,816.00 60,816.00 2,184.00 

12. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

143,570.00 143,570.00 143,570.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

60,000.00 59,963.00 59,963.00 37.00 

14. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังปลา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่3 บ้านท่าทุง่ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านท่าวังหิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



 ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

18. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6  
บ้านแพรกตะลุย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

20,000.00 7,480.00 7,480.00 12,520.00 

20. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1  
บ้านเขาจ้าว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 340,000.00 339,523.50 339,523.50 476.50 

22. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30,000.00 2,880.00 2,880.00 27,120.00 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
โครงการพัฒนาที่
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงนิที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จรงิหรือได้ผลจรงิ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 496,500.00 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขาจ้าวถึงเขต        
บึงนคร กว้าง 5  เมตร ยาว 169 เมตร           
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
845 ตารางเมตร  

2. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 496,500.00 ก่ อสร้ า งถนน  คสล . จุ ด เริ่ ม ต้ น ห มู่ ที่  2          
ถึงโรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร 

3. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 3 กว้าง         
4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 872 ตาราง
เมตร 

4. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 4 กว้าง        
๔ เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 872 ตาราง
เมตร 

5. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 5 กว้าง        
4 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 872 ตารางเมตร 

6. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา  0.00 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์            
(โซล่าเซลล์) ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์ 

7. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา 1 498,500.00 ก่อสร้างฝายท่อลอด คสล. สายน้ำโจน - 
แพรกแ ห้ ง  ห มู่ ที่  6  ปี  2 5 62  (2  จุด )               
ปี 2563 (2 จุด) ปี 2564 1 จุด 

8. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการโยธา  0.00 ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักตำบล (ช่วงฐาน
ป่าไม้ - โปร่งไผ่) หมู่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,500 เมตร 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 21,600.00 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเที่ยวและของดีตำบลเขาจ้าวให้เป็นที่รู้จัก 

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 1 7,320.00 ประชาชนตำบลเขาจ้าว จำนวน 30 คน 

11. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 1 60,816.00 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 

12. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 1 143,570.00 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว 

13. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 59,963.00 สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน 

14. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

15. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 



 ๑๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
โครงการพัฒนาที่
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงนิที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจรงิ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

16. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

17. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

18. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

19. การพัฒนาด้านสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 7,480.00 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

20. การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข 1 20,000.00 ประชาชนในหมู่ บ้ าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1) 

21. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 1 339,523.50 การเลือกตั้ง การทำประชาพิจารณ์ ประชามติ
ต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย 

22. การพัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 1 2,880.00 พ้ืนที่สาธาราณะในตำบล ปีละ 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 

จำนวนเงนิที ่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจรงิ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือส่ิงท่ีเกิดขึน้จาก
เป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

1. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้ างถนน
คอน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก
(จุ ด เริ่ ม ต้ น ห มู่ 2 - 
โรงเรียนท่าวังปลา) หมู่ที่ 
2 

497,000.00 496,500.00 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา
จ้าวถึงเขตบึงนคร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณงานไม่ น้ อยกว่ า 
845 ตารางเมตร  

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

2. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เส ริม เหล็ ก
( จุ ด เริ่ ม ต้ น ห มู่  2 - 
โรงเรียนท่าวังปลา) หมู่
ที่ 2 

497,000.00 496,500.00 ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้น      
หมู่ ที่  2 ถึงโรงเรียนท่าวังปลา            
หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 169 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริ ม าณ พ้ื นที่ ไม่ น้ อยกว่ า            
845 ตารางเมตร 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

3. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เส ริม เหล็ ก 
ซอย 6 หมู่ที่ 3 

499,500.00 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 
3 กว้าง 4 เมตร ยาว 218 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 872 
ตารางเมตร 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

4. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เส ริม เหล็ ก 
ซอย 8 หมู่ที่ 4 

499,500.00 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 
4 กว้าง ๔ เมตร ยาว 218 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 872 
ตารางเมตร 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

5. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เส ริม เหล็ ก 
ซอย 9 หมู่ที่ 5 

499,500.00 499,000.00 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 
5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,0๐๐ 
เมตร ยาว 218 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่
นอ้ยกว่า 872 ตารางเมตร 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

6. การพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงเพ่ิม
กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) 

1,316,000.00 0.00 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์  ( โซล่ า เซลล์ ) 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์ 

ราษ ฎ ร ได้ รับ ค ว าม สะ ด วก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

7. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างฝายท่อ
ลอด คสล.สายน้ ำโจน            
- แพรกแห้ง หมู่ที่ 6 

499,000.00 498,500.00 ก่อสร้ างฝายท่ อลอด คสล. 
สายน้ำโจน - แพรกแห้ง หมู่ที่ 6 
ปี 2562 (2 จุด) ปี  2563            
(2 จุด) ปี 2564 (1 จุด) 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

8. การพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างถนน 
คสล .ส ายหลั กต ำบ ล    
(ช่วงฐานป่าไม้ - โปร่งไผ่)          
หมู่ที่ 6 

492,000.00 0.00 ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก
ตำบล (ช่วงฐานป่าไม้ - โปร่ง
ไผ่ )  หมู่  6  กว้ า ง  6  เมต ร              
ยาว 3,500 เมตร 

ท ำให้ประชาชน เดิ นท าง ได้
สะดวกเพ่ิมขึ้นและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวตำบลเขาจ้าว 

50,000.00 21,600.00 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบล
เขาจ้าวให้เป็นที่รู้จัก 

ตำบลเขาจ้าวเป็นที่รู้จักมากขึ้น 



 ๑๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 

จำนวนเงนิที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจรงิ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือส่ิงท่ีเกิดขึน้จาก
เป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการฝึ ก
อาชีพระยะสั้น 

10,000.00 7,320.00 ป ระช าช น ต ำบ ล เข า จ้ า ว    
จำนวน 30 คน 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เสริมในครัวเรือน 

11. การพัฒนาด้านสังคม เงิน อุ ด ห นุ น ส ำห รั บ
ส นั บ ส นุ น โค ร ง ก า ร
อาหารกลางวัน 

63,000.00 60,816.00 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่ 

เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่  
1-6 ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักโภชนาการ 

12. การพัฒนาด้านสังคม โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ค่ าใช้ จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

143,570.00 143,570.00 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาจ้าว 

1. นั กเรียน มี สุ ขภาพอนามั ย 
สมบูรณ์ แข็ งแรงสมวัย 2.เด็ ก
นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ 3. เด็กนักเรียนมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นั่ งเรี ยนเพี ยงพอ 4. ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

13. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 59,963.00 สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกหมู่บ้าน 

สัตว์เลี้ยงมีภูมิต้านทานโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

14. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านท่าวังปลา 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

15. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านท่าทุ่ง 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

16. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านท่าวังหิน 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

17. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่5 
บ้านกระทุน่ 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

18. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำร ิ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6  
บ้านแพรกตะลุย 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

19. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

20,000.00 7,480.00 พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

องค์กรมีการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส 

20. การพัฒนาด้านสังคม โครงการตามพระราชดำร ิ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1  
บ้านเขาจ้าว 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนในหมู่บ้าน(อุดหนุน
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) 

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุขและสามารถ
นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

21. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 340,000.00 339,523.50 การเลือกตั้ ง  การทำประชา
พิ จา รณ์  ป ระช าม ติ ต่ า ง ๆ        
ตามระบอบประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิป ไต ย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้รับการพัฒนา 

22. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

30,000.00 2,880.00 พ้ื นที่ ส าธาราณ ะ ในต ำบ ล         
ปีละ 1 แห่ง 

ช่ วยชะลอวิกฤตการณ์ ท า ง
ธรรมชาติของโลก 
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๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมือง  

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ข้ันตอนการดำเนิน
โครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาด

ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้ง
ยังมี บางแห่งที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนือ่งจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มี
ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

โดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็ก
ต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสรมิสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต 
ประจำวัน ซึ่งถือเป็นข้ันสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. พื้นที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมี
การติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการบริการ

ประชาชนควรพัฒนาบุคลากร และอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ตรงเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

อย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูส่ืบไปจนช่ัวลูกช่ัวหลานและให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

   ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถ่ินว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสมัพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถ่ินในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถ่ินก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 
Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถ่ิน
นำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดข้ึน  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถ่ินจะเกิดการ
พัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความสำเร็จที่เกิดจากตัวช้ีวัด แสดงตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัด           
ไดจ้ริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1. การติดและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

2.1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล              

เขาจ้าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับศักยภาพด่านสิงขรสร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมประเทศต่างๆในภูมิภาค 
สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต 
แปรรูปและการตลาดเปน็สินค้าเกษตรคุณภาพสูง สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 ๒๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

2.1.2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

1) วิสัยทัศน์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคต ิซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลเขาจ้าวเป็นตำบลขนาดกลาง               
ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ
ศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ 
และมีฐานะความอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี ้

 “เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษา ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

2) ยุทธศาสตร ์
➢ ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาเมือง 
➢ ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
➢ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านสงัคม 
➢ ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 
➢ ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3) เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง 
2. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ด้านการศึกษา สุขอนามัย ความเข้มแข็ง

ของชุมชน ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรในหน่วยงาน และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุก ๆ ด้าน   
5. เพื่อพัฒนา ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

4) ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล

มากขึ้นร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานมากข้ึน 
6. การเช่ือมโยงทางการค้า การลงทุนภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 
7. ประชาชนมีการนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน 
8. มีการนำภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน 
10. การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการ

พัฒนามากขึ้น 
11. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 9 หมู่บ้าน 
12. ประชาชนและทุกภาคมีจิตสำนึกในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
13. การอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมมากข้ึน 
14. การจำกัด ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5) ค่าเป้าหมาย 
๑.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒.  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๓.  มีเครื่องมือมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๔.  ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและปลอดภัย

การท่องเที่ยวทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๕.  ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีข้ึน 
๖.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงทางสังคมที่ดีข้ึน 
๗.  การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
๘.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู่ 
๙.  ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลดลง 

6) กลยุทธ์ 
➢ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมือง 

แนวทางที่ 1  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
     และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

แนวทางที่ 2  บริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
แนวทางที่ 3  สง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
  พอเพียงมาใช้ใน การประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ 
แนวทางที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ

     ภาคการเกษตร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
   แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมด้านการศึกษา 

 แนวทางที่ 2 ดำเนินการแก้ไขปญัหาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกจิกรรมด้านการกีฬา 
 แนวทางที่ 4 สร้างจิตสำนึก ให้มีอาสาสมัครคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 แนวทางที่ 4 ส่งเสรืมการจัดกิจกรรมดา้นการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ 
   แก้ไขปัญหาในชุมชน 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรขององค์กรให้
   ได้มาตรฐาน 
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ินตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 5 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือ
   เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพให้ได้ 
   มาตรฐาน 



 ๒๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

➢ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการ
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง    
  มีประสิทธิภาพ 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาการบริหารขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างมี

 ประสิทธิภาพ 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน                 
ในบริเวณทิศตะวันตกและค่อย ๆ ลดต่ำ ลงจนเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ ในบริเวณกลางๆ เป็นที่ราบลาดเชิงเขา
จากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งพืชไร่ พืชสวนมากมาย                 
และภายในพื้นที่ตำบลเขาจ้าวยังเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของอ่างเก็บน้ำเข่ือนปราณบุรี ทำให้แหล่งน้ำมีความอุดม
สมบูรณ์เอื้อประโยชน์กบัประชาชนเป็นอย่างมากในการทำเกษตรกรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเขา
จ้าวนิยมปลูกสับปะรด ยางพาราปาล์มน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลดีไปถึงช่องทางการลงทนุของประเทศสมาชิกอาเซยีน
ในอนาคตตำบลเขาจ้าวยังมีการปลูกทุเรียนที่ข้ึนช่ือ “ทุเรียนเขาจ้าว” ทุเรียนเขาจ้าวมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  
คือ หอม หวาน มัน ปลกูอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านแพรกตะลุย นอกจากนี้ตำบลเขาจ้าวยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่น้ำตกแพรกตะค้อ ถ้ำเขาจ้าว มีค่างแว่นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยสภาพพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าวที่ยังคงลักษณะความเป็นธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร  
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลเขาจ้าว คือ  

 

“พัฒนาคณุภาพสินค้าทางการเกษตร ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
                        เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
 

2.1.3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย                 
การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ  ของท้องถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมนิสถานภาพของท้องถ่ิน
ในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถ่ินอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจยัภายนอกได้แกโ่อกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T)  
เป็นเครื่องมือ 

  
 
 
 
 
 



 ๒๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลว่า
มีสว่นด ีความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนท่ีส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่าง ๆ 

จุดแข็ง (Streng = s) 
1. ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม 
3. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีการแบ่งส่วนราชการที่น้อยทำให้การประสานงาน

เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง 
4. การแบ่งโครงสร้างขององค์กรมีความชัดเจน 
5. ผู้บริหารและฝา่ยนิติบัญญัติได้มาจากการเลอืกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปญัหาและความต้องการ

ของประชาชน 
6. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วงขนุน มะเขือเทศ ฯลฯ 
7. พื้นที่ของตำบลเขาจ้าวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตก

แพรกตะค้อเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลลงสู่เข่ือนปราณบุรี ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมแก่การทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด และมีการทำสวนผลไม้จำพวก ทุเรียน เงาะ มะม่วง ขนุน ที่มีรสชาติดีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค   

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ในด้านต่าง ๆ 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

๑. พื้นที่ตำบลเขาจ้าวมีปัญหาด้านการคมนาคมถนนสายหลักของตำบล ระยะทางประมาณ   
๕๐ กิโลเมตร ยังเป็นถนนลูกรัง และชำรุดจากสภาพดินฟ้า อากาศ อยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็น
เส้นทางที่ประชาชนในตำบลทุกคนต้องใช้สัญจรติดต่อกับตัวอำเภอ เด็กและเยาวชนลงมา
เรียนหนังสือ รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ ออกสู่โรงงาน
และตลาด  

๒. ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวสภาพสังคมเป็นสังคมชนบท ไม่มีไฟฟ้าใช้              
ขาดการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้ำประปา ที่เพียงพอ  

๓.   ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๔. มีงบประมาณน้อย  จึงมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๕. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
๖. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเพียงอยา่งเดียวทำให้ขาดรายได้ 
๗. เกษตรกรใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพตน้ทุนสูง 
๘. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
๙. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสาธารณสมบัติของทางราชการ 
๑๐. งบประมาณและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีน้อย แต่งานในหน้าที่และกิจการถ่ายโอนมีมาก จึงทำ

ให้การปฏิบัติงานไม่ทันตามนโยบายที่รัฐบายและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ สั่งการมา 
เนื่องจากโอนมาแตง่าน งบประมาณและบุคลากรไม่ได้โอนมาด้วย 

 
 
 
 

 



 ๒๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอท่ีเกิดขึ้น จะส่งผลต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

โอกาส (Opportunity = O) 
๑. มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ สับปะรด 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน อันอาจส่งผลดีไปถึงช่องทางการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียนในอนาคต นอกจากนั้นในตำบลเขาจ้าวยังมแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ น้ำตกแพรกตะค้อ ถ้ำเขาจ้าว ค่างแว่น ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถ่ิน
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกจิทอ้งถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 

๔. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 
๕. รัฐบาลมีนโยบายประชารัฐให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
๖. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 
๗. นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น 
๘. นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats = T) 
1. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่มีความ

ชัดเจนในหลายภารกิจ และการจัดสรรรายได้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึน 
2. กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ 
4. ผลกระทบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมทั้งการับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ค่านิยมเปลี่ยนไปในทางลบ 
5. พื้นที่ตำบลเขาจ้าวอยู่ห่างจากตัวอำเภอมาก  ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการคมนาคม                 

ที่ห่างไกลความเจริญ ตลอดจนการติดต่อสือ่สารทางโทรคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากมีปัญหา
ในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างท้องถ่ินอื่นเนื่องจากไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

6. สภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่ส่งผลให้การพัฒนาถนนสายหลักของตำบลมีอายุการใช้งานในสภาพที่
ดีและมีมาตรฐานได้เพียงระยะสั่น ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี 

7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงแห่งเดียว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
ทำให้การสาธารณสุขของประชาชนไม่ดีพอ 

 
 



 ๒๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนตำบล

เขาจ้าว 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

1. ด้านความมั่นคง  7.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส ์

- 3.ยกระดับศักยภาพด่าน
สิงขรสรา้งการเติบโตการค้า 
การลงทุนการท่องเที่ ยว
เชื่ อมต่ อประเทศต่ าง  ๆ                  
ในภูมิภาค 

6.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ำ
และสาธารณูปโภค 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
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2.ด้ านการสร้ า ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

3 .ก า รส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน ได้อย่ าง
ยั่งยืน 
5 .การเสริมสร้ างความ 
มั่ นคงแห่ งชาติ เพ่ื อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

- 1.เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านการท่องเที่ยวบน
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสู่นานาชาติ 

1.พัฒนาส่ งเสริม
การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ 
 

2 .ยุ ท ธศ าสตร์ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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4.ด้ านการสร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
 

2.การสร้างความเป็น
ธรรม และลด ความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 
 

- 2.เสริ มสร้ างนวั ตกรรม
กระบวนการผลิตแปรรูป
และการตลาดเป็นสินค้ า
เกษตรคุณภาพสูง 

2.พัฒนาส่ งเสริม
รายได้และการผลิต 
3 .พั ฒ น าสั งค ม 
ก า รศึ ก ษ า แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 

3.ยุท ธศ าสต ร์ก าร
พัฒนาด้านสังคม 
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3.การเสริมสร้า ง
แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
6.ด้านการปรับปรุง
สมดุ ลและพั ฒนา
ระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.การเสริมสร้างและ
พัฒ นาศักยภาพทุ น
มนุษย์ 
6..การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

 4.เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิ ถี ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5 .พั ฒ น า ร ะ บ บ
บ ริ ห า รง าน ให้ มี
ความเป็นเลิศ 
 

4.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านการเมือง
การบรหิาร 
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5.ด้ านการสร้ าง          
ก า ร เติ บ โ ต บ น
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิง่แวดล้อม  

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
8 .การพั ฒ นาวิ ท ยา             
ศ าส ต ร์ เท ค โน โล ยี         
วิจัยและนวัตกรรม 
9 .การพั ฒ น าภ าค                
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
1 0 .ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา  

 5.ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เกิ ด ค ว ามส ม ดุ ล แล ะ
ยั่งยืน 

4 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิ ท ธิภ าพใน               
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม 
 

5.ยุท ธศ าสต ร์ก าร
พัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 1 

 รวม 318 22 

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 22 โครงการ จากจำนวน
โครงการทั้งหมด 318 โครงการ  

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 318 โครงการ ดำเนินการจรงิ 2๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.9๒ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองมีจำนวนโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องกันเงินไว้ทำ                     
ในปีงบประมาณ 2566  



 ๒๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ดำเนินการโดยจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ แบบ ผ 08) 

ท่ี แผนงาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณท่ี
ดำเนินงานจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเล่ือน 
เพื่อจดัหาตูเ้ก็บเอกสาร 

 ชนิด 2 บานเล่ือน สำหรับเก็บ
เอกสารในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บานเล่ือน จำนวน 1 

ตู้ 
8,000.00 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
เพื่อจดัหาตูเ้หล็ก 2 บานสำหรับ

งานสำนักงาน 
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 

จำนวน 2 ตู ้
11,400.00 

สำนักปลัด 
อบต. 

3 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 

10 ตัว 
17,000.00 

สำนักปลัด 
อบต. 

4 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้เก็บน้ำในสำนกังาน อบต. 
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส 

ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 
ถัง 

16,600.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

5 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง 
เพื่อใช้ติดในอาคารสำนักงาน 
อบต.และศพด.บ้านเขาจ้าว 

พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 
จำนวน 4 ตัว 

8,400.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

6 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เคร่ืองตดัหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 

จำนวน 1 เคร่ือง 
9,300.00 

สำนักปลัด 
อบต. 

8 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน 

เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 2 

เคร่ือง  
60,000.00 

สำนักปลัด 
อบต. 

9 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ 

KVA  
จำนวน 2 เคร่ือง 

11,400.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

10 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน 

เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 

เคร่ือง 
34,000.00 กองคลัง 

12 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

เพื่อใช้ปร้ินงานเอกสารใน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เคร่ือง 

15,000.00 กองคลัง 

14 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สำนักงาน ชนิดเบาะนวม 
มีพนักพิงสูง     มีล้อเล่ือน 
ปรับระดับได้ หุ้มหนัง ขา

โครเม่ียม      มีท่ีพักแขนท้ัง
สองข้าง จำนวน 1 ตัว 

3,500.00 กองช่าง 

15 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
เล่ือน 

เพื่อจดัหาตูเ้ก็บเอกสาร 
 ชนิด 2 บานเล่ือน สำหรับเก็บ

เอกสารในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
เล่ือน จำนวน         2 หลัง 

8,000.00 กองช่าง 

16 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
เพื่อจดัหาตูเ้หล็ก 2 บานสำหรับ

งานสำนักงาน 
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 

1 หลัง 
5,700.00 กองช่าง 

17 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โต๊ะทำงานชนดิเหล็กพร้อม
กระจก 

จัดหาโตะ๊ทำงาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการบริการ

ประชาชน 

ต๊ะทำงานชนดิเหล็กพร้อม
กระจก ขนาดกว้าง-ยาวไม่
น้อยกว่า 75 x 120 ซม.  

จำนวน 1 ตัว 

8,500.00 กองช่าง 

19 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

จำนวน  1 เคร่ือง 
30,000.00 กองช่าง 

20 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัส (ipad) 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัส (ipad) จำนวน 

2 เคร่ือง 
82,800.00 กองช่าง 

21 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

เพื่อใช้ปร้ินงานเอกสารใน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 
จำนวน 1 เคร่ือง 

6,300.00 กองช่าง 

22 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า จำนวน          

1 เคร่ือง 
5,700.00 กองช่าง 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 341,600.00  

 
 
 



 ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคลอ้งกบัพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสูก่ารบรรลวิุสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน
กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จำเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวช้ีวัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้  
ตั้งไว้  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินรว่มประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถ่ิน ดังนี้     

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้   

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
6. ผลลัพธ์และผลผลติ เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรม

ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจนำแนวทางทั้ งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน                 
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถ่ินได ้ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 
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8. การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้  

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
3. การประเมินผลกระทบ    

  ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล             
ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้   

1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยทุธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบประเมินทั้ง 3 
เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2, (เดือนเมษายน - 
มิถนุายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์              
ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร ์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 16.84 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.86 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 57.14 
      ๓.๑   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 10 9.86 
      ๓.๒   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.71 
      ๓.๓   ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 9.43 
      ๓.๔   วิสัยทัศน์ ๕ 4.57 
      ๓.๕   กลยุทธ์ 5 4.57 
      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4.71 
      3.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.86 
      3.8   แผนงาน 5 4.86 
      ๓.9   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.57 

รวม ๑๐๐ 90.84 

 
๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙0.84 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน                   
เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเดน่ จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 
ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น                   
การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) 
รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกองค์กร                  
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์
ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 
 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 
 

16.84 84.20  

 
 

(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

(3) 2.86 95.33  

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.86 93  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.71 85.50 
 

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง                  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.57 78.50  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง              
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.71 85.50  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.57 78.50  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2) 1.71 85.50  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใชข้้อมูล จปฐ. 

(2) 1.71 85.50  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.14 71.33  



 ๓๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.86 84.30  

 (1) การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่ อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(5) 4.71 74.20  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2.57 83.33  

(3) การ วิเค ราะห์ ท างสั งคม  เช่ น  ด้ านแรงงาน  การศึ กษ า 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.43 81  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อ มูลด้ านรายได้ครัวเรือน              
การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ          
และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.43 81  

(5) การ วิเคราะห์สิ่ งแวดล้ อม  พื้ นที่ สี เขีย ว ธรรมชาติต่ าง ๆ               
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผล       
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.43 81  

(6) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง ) 
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2.29 76.33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3. ยุทธศาสตร ์            60 57.14 95.23  

 

(1) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.86 98.60 

 

 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 9.71 97.10 

 

 

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.43 94.30 

 

 

(4) วิสัยทัศน์ 
วิสยัทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.57 91.40 

 

 

(5) กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 4.57 91.40 

 

 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4.71 94.20 

 

 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริงที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.86 97.60 

 



 ๓๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 

(8) แผนงาน 
แผนงานหรือ จุด มุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 4.86 97.20 

 

 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปส่งการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5) 4.57 91.40 

 

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ 
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและ
วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ  

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารสว่นตำบลเขาจ้าว ได้มกีารนำเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นดังนี้ 

 ประเด็นการพิจารณา  
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 100 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9.71 97.10 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.29 92.90 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 90 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 55.71 92.85 

5.1   ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.71 94.20 
5.2   กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 4.71 94.20 
5.3   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัด เจนนาไปสู่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.43 88.60 

5.4   โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.43 88.60 
5.5   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 
(5) 7.71 94.20 

5.6   โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 100 
5.7   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) ๕ 100 
5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) 4.29 85.80 

5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 4.29 85.80 
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (5) 4.86 97.20 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
(5) 4.86 97.20 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.43 88.60 
รวม 100 93.71 93.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ใช้ การ วิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

(10) 10 100  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงประมาณ(Quantitative) 

(10) 9.71 97.10  

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1) การประเมินประสิท ธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ                
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบั ติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงประมาณ (Quantitative) 

(10) 9.29 92.90  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ                
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่                        
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand                  
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend หรือหลักการบูรณา
การ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10) 9 90  



 ๓๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา  60 55.71 92.85  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

(5) 4.71 94.20 

 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มี วัตถุประสงค์ ชัด เจน  (clear objective) โครงการต้ องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.71 94.20 

 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่ าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร               
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใด และจบลงเม่ือไร  ใค รคื อกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ             
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.43 88.60 

 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.43 88.60 

 

 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้ าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา                 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสงัคม  

(5) 4.71 94.20 

 



 ๓๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  
  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า               
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 100 

 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 100 

 

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง                  
ให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.29 85.80 

 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม                 
(5) ความโปรง่ใส (Equity)(transparence) 

(5) 4.29 85.80 

 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 4.86 97.20 

 



 ๔๐ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)      
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness)   
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น 
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.86 97.20 

 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.43 88.60 

 

รวม 100 93.71 93.71  
 

3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิง

คุณภาพ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง                   
(Self - assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัต ิดังนี ้

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
เปน็การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงปริมาณ โดยวัดจากจำนวน

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัต ิ
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เป็นการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบ

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละปี จำแนกตามแผนงาน นอกจากนั้นแล้วยังได้ใช้การ
สำรวจความพึงพอใจ เพื่อจะทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล               
ในภาพรวม โดยใช้ตารางประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 

แผนผังรูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ (Input) 
 

แบบประเมินผลแผนฯ (Output) 
 

แบบติดตามฯ (Process) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการ 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 
 

แบบท่ี 3/2    
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวในภาพรวม 

 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 ๔๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

แบบการกำกับการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลไดป้ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว                                              . 
  
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนนิการ 
ไม่มีการ

ดำเนนิการ 
1  คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
    1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. ✓  
    2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. ✓  
    3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ ✓  
    4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ✓  
    5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา อบต. ✓  
    6  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชาคมตำบล พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

2  การจัดทำแผนพัฒนา อบต. 
    7  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต.มาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
    8  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
    9  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา อบต. ✓  
    10  มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ✓  
    11  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  
    12  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
    13  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต. ✓  
    14  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
    15  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
    16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
    17 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
    18 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

    19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมนิตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว                  . 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส่วนท่ี ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

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

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

การพัฒนาด้านสังคม 37 3,771,050.00 37 3,771,050.00 40 3,956,800.00 40 3,956,800.00 40 3,956,800.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

10 1,003,000.00 10 1,003,000.00 11 1,103,000.00 11 1,103,000.00 11 1,103,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

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

รวม 163 63,209,700.00 163 59,009,700.00 312 402,097,480.00 316 386,343,030.00 318 407,015,830.00 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมีการกระจายโครงการและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์แตกต่างกัน โดยมีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูท่ี่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง และ การพัฒนาด้านสังคม เป็นอนัดับ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นอันดับที่ 3 การพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 4 อันดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวและประชาชนในตำบลเขาจ้าว มีความ
ต้องการการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพถนนทั้งสายหลัก
และสายรองให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบน้ำประปา
หมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทน มากกว่า ด้านอื่นๆ 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์               
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวม ดังนี ้

- มีการก่อสร้างถนน และซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม 
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 ๔๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพาะปี พ.ศ. 2565 ประจำปีตามราย
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวนโครงการท่ี
ปฏิบัติได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

การพัฒนาเมือง 241 8  8  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 4  2  

การพัฒนาด้านสังคม 40 18  10  

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 4  1  

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

10 
2  1  

รวม 318 36  22  

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ 
โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ (22 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 318 407,015,830.00 

6.9 61.11 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 36 5,746,070.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 22 5,559,652.50 

 

 

รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

                                           ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

     การใช้จา่ยงบประมาณ 
อบต.เขาจ้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการ

ก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จำนวนเงิน 5,559,652.50 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 3,751,652.50 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้   

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เขาจ้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา               
มีดังนี้ 

ท่ี  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จุดเร่ิมต้นหมู่ 2-โรงเรียนท่าวังปลา)หมู่ท่ี 2 

497,000.00 496,500.00 496,500.00 500.00 

2. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จุดเร่ิมต้นหมู่ 2-โรงเรียนท่าวังปลา)หมู่ท่ี 2 

497,000.00 496,500.00 496,500.00 500.00 

3. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 3 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

4. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ท่ี 4 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

5. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 
หมู่ท่ี 5 

499,500.00 499,000.00 499,000.00 500.00 

6. การพัฒนาเมือง 
โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 

1,316,000.00 1,316,000.00 0.00 0.00 

7. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างฝายท่อลอด คสล.สายน้ำโจน -
แพรกแห้ง หมู่ท่ี 6 

499,000.00 498,500.00 498,500.00 500.00 

8. การพัฒนาเมือง 
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายหลักตำบล  
(ช่วงฐานป่าไม้- โปร่งไผ่)หมู่ท่ี 6 

492,000.00 492,000.00 0.00 0.00 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบลเขาจ้าว 50,000.00 21,600.00 21,600.00 28,400.00 

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ
ระยะส้ัน 

10,000.00 7,320.00 7,320.00 2,680.00 

11. การพัฒนาด้านสังคม 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

63,000.00 60,816.00 60,816.00 2,184.00 

12. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา 143,570.00 143,570.00 143,570.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 60,000.00 59,963.00 59,963.00 37.00 

14. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 
บ้านท่าวังปลา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 
บ้านท่าทุ่ง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4 
บ้านท่าวังหิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 
บ้านกระทุ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 
บ้านแพรกตะลุย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 20,000.00 7,480.00 7,480.00 12,520.00 

20. การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 
บ้านเขาจ้าว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 340,000.00 339,523.50 339,523.50 476.50 

22. 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 30,000.00 2,880.00 2,880.00 27,120.00 

 



 ๔๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ      
1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว      . 
วัน/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน                  ตุลาคม  2565                                               . 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ไดป้ฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ 

จำนวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง 241 8 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 4 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 40 18 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเมืองการบริหาร 11 4 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 
2 1 

รวม 318 36 22 

คิดเป็นร้อยละ 11.32 % 6.92 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

สรุปแบบประเมิน 
สรุปแบบท่ี 3/2,3/3 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในภาพรวม  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)              
โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ผลที่ได้สรุปดังน้ี 
 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง หมู่ท่ี/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย ม.1 - ม.6 21 42.00 

- หญิง ม.1 - ม.6 29 58.00 
2 อายุ    
 - ตำ่กว่า 20 ปี  ม.1 - ม.6 - - 

- 20 - 30 ปี  ม.1 - ม.6 16 32.00 
- 31 - 40 ปี  ม.1 - ม.6 12 24.00 
- 41 - 50 ปี  ม.1 - ม.6 17 34.00 
- 51 - 60ปี  ม.1 - ม.6 5 10.00 
มากกว่า 60 ปี  ม.1 - ม.6 - - 

3 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น  ม.1 - ม.6 15 30.00 
 - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ม.1 - ม.6 24 48.00 
 - อนุปริญญา (หรือเทียบเท่า)  ม.1 - ม.6 8 16.00 
 - ปริญญาตรี  ม.1 - ม.6 3 6.00 
 - สูงกว่าปริญญาตรี  ม.1 - ม.6 - - 
 - อ่ืน ๆ  ม.1 - ม.6 - - 
4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ  ม.1 - ม.6 - - 
 - ค้าขาย  ม.1 - ม.6 - - 
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ ม.1 - ม.6 2 4.00 
 - พนักงานเอกชน ม.1 - ม.6 4 8.00 
 - ธุรกิจส่วนตัว  ม.1 - ม.6 2 4.00 
 - รับจ้าง  ม.1 - ม.6 13 26.00 
 - นักเรียน/นักศึกษา  ม.1 - ม.6 2 4.00 
 - เกษตรกร  ม.1 - ม.6 27 54.00 
 - อ่ืน ๆ  ม.1 - ม.6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ  ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม 30 20 0 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 28 22 0 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 33 17 0 

4. มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 26 24 0 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม 24 26 0 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 24 26 0 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา 25 25 0 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  27 23 0 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม 26 24 0 

ภาพรวม 54 46 0.00 

 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวใน

ภาพรวม มากที่สุดคือระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 46 และ            
ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ  
 

ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 )  

ยุทธ 1 ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 4 ยุทธ 5 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 9.04 9.28 9 9.12 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.08 9.02 9.12 9 9 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.08 9.16 9.02 9.04 9.14 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.06 8.98 8.96 9.12 9.04 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.14 8.92 9.06 9.04 8.94 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.94 9 9.04 8.86 9 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.02 9.04 9.16 9.04 9.16 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.04 9.04 9.26 9.14 9.08 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 9.28 9.18 9.18 9.26 

ภาพรวม 9.08 9.05 9.12 9.05 9.08 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
รายยุทธศาสตร์ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 50 ชุด โดยการเก็บข้อมูลปีละ            
1 ครั้ง สิ้นสุดปีงบประมาณ ผลท่ีได้จากการศึกษาจากร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจรอ้ยละ 9.08 



 ๔๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม  

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าวที่ผ่านมานั้นได้กำหนดไว้หลายด้านแต่ละด้านคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหลัก โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการ ซึ่งเกิดจาก ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมู่บ้าน                 
โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เอาไว้ จากการที่องค์การบรหิารสว่นตำบลได้ดำเนินการไปแล้ว ในปีที่ผ่าน
มาปรากฎว่า การดำเนินการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร 
เนื่องจากงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนตำบลมีจำกัดและมกัมีปญัหาอืน่ๆ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ไม่สามารถดำเนนิการได ้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมอืง 

- มีการซ่อมแซมถนนลูกรงั และก่อสร้างถนนหินคลกุ ก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ทำใหป้ระชาชน
มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีการขุดลอกสระน้ำเพื่อการอปุโภค 
บริโภค ทำให้มีแหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
- มีการส่งเสริมการการฝึกอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าว  
- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพือ่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     

ให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแล
เด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร  
- มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็น
เสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย  

- มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  

- มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และนำเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
- มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทำใหม้ีพื้นที่สีเขียว

มากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีการดำเนินการโครงการเพื่อคัดแยกขยะต้นทาง รณรงค์การใช้ถุงผ้า                
แทนการใช้ถุงพลาสติกเพือ่ลดโลกร้อน 

 



 ๕๐ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
ห้วงระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล

เขาจ้าว ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 22 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 318 โครงการ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 6.92 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561 - 2565) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นอกี 3 ฉบับ  
2. ขอ้เสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  

ปัญหาและอุปสรรค  
1) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจำนวนมากเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน

ตำบล เขาจ้าวจะสามารถดำเนนิการได้ทกุโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

2) เนือ่งจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทำให้การทำงานมีข้ันตอนที่ตอ้งใช้ความละเอียดรอบ
ครอบในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดทำให้มีการกันเงินเพื่อไปทำในปีงบประมาณถัดไป จำนวน
หลายโครงการ  

3) การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและหินคลุก ในช่วงฤดูร้อน 
ถนนเป็นฝุ่นละออง ในฤดูฝนถนนเป็นหลมุ เป็นบ่อ น้ำท่วมขงั 

4) ปญัหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน  
5) ไม่มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไม่มีสญัญาณโทรศัพท ์ทำให้การติดต่อสือ่สารไม่มปีระสิทธิภาพ 
6) น้ำท่วมในฤดฝูน จะขาดแคลนในฤดูร้อน และระบบประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
7) การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์  

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

ในการพัฒนาท้องถ่ินปัจจุบันเกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอนสลับซับซ้อน ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากข้ึน และ
ปัญหาที่ เสนอไปไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามความต้องการของประชาชน สาเหตุเกิดจาก ข้อจำกัดของ
งบประมาณ รวมถึงข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำไดย้ากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้เลย 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลต่อไปในครั้ง
หน้า ดังนี ้
 
 
 

 
 
 



 ๕๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

(1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนเก้าเอ็นพียเูก้าควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน               
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(4)  ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

(5) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนัน้ นโยบาย
การบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังคงมีความสำคัญ และจำเป็นของตำบลเขาจ้าว ที่ควรให้
ความสำคัญและควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

(6) การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ควรนำลำดับที่มีความสำคัญจากการประชาคมมา
พิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน โดยคำนึง               
ถึงสถานะทางการคลังด้วย  

(7) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) 
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวในภาพรวม 

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย    หญงิ  

๒. อายุ    ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๐ - ๓๐ ปี     ๓๑ - ๔๐ ปี   
 ๔๑ - ๕๐ ปี          ๕๑ - ๖๐ ปี    มากกว่า ๖๐ ปี  

๓. การศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปรญิญา/ปวส./ปวท. 
   ปรญิญาตรี    สูงกว่าปรญิญาตร ี   อื่นๆ   

๔. อาชีพหลัก  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกจิ   พนกังานเอกชน 
 รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร   
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าข้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 อื่นๆ (ระบุ)................................................... 

ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๕.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าว ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โปรดทำ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด 

 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนใน อบต.    
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม    

 

 

 

 



 ๕๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คำชี้แจง :  แบบท่ี 3/3 มีท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตรม์ี 9 ข้อ แต่ละข้อมี 10 คะแนน  
             ให้ผู้ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อตั้งแต่ 0 - 10 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในอบต.  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในอบต.  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

 

 

 

 

 



 ๕๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในอบต.  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในอบต.  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชนในอบต.  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

 

 

 
 




