
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 





 

คำนำ 

  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มี
ระบบการติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายในโครงการสูงเกินกว่า
ท่ีกำหนดไว้ เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกัน
กับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงาน
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วน้ันประสบผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

ดังนั้น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างย่ิง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะเป็นการตรวจสอบดูว่าการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการมีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) 
เพียงใด โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตาม
และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 
          เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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สว่นที ่1  บทนำ 

1. ความสำคญัของการติดตามและประเมนิผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 

ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
เขาวัว-พลอยแหวน จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้ใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนท่ีและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 

2. วตัถุประสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด 

ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ซึ่งจะช่วยตอบ 
สนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรดั ปรับปรุง แกไ้ข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 



 

๒ 
 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ต้ังแต่ระดับผู้บริหารเทศบาลจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ท่ีจะต้องร่วมกันผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของกองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจีำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  

   2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คดัเลือก จำนวน 2 คน  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ดังน้ี 
   1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
   2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวธีิการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน ดังนี้ 
   2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์



 

๓ 
 

หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ 
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
   2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 
   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
   2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนต่อนายกเทศมนตรีตำบล
เขาวัว-พลอยแหวนเพ่ือให้นายกเทศมนตรีเขาวัว-พลอยแหวนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนและคณะ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

  3. การรายงานผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนมีอำนาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเขาวัว-พลอยแหวน
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเขาวัว-พลอยแหวนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขัน้ตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครือ่งมอืการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์
(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีทั่วไป อำนาจหน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนรวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
จึงนำเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลทีเ่ป็นจริงต่อไป  

1. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
   1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
เขาวัว-พลอยแหวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
เสนอสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
เทศบาลฯ 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 

สภาเทศบาล
ตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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   1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กำหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
   1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมิน 
ผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในเทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวนมาปฏิบัติงาน 
   1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปน็โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและทีผ่่านมา โครงการท่ีต่อเน่ืองจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต 
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
   1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึง
พอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
   กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบยีบ วธิใีนการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
   2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมนิผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) 
หรือวัด(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. กำหนดเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลีย่นแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนว ทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด 
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ในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบแรงอัดของพ้ืนผิวถนน จากตัวอย่างท่ีจัดเก็บไป
ทดสอบ และวัดขนาดเป็นตามแบบรูปรายการท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือปรับปรุง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จะใช้การวัดจากจำนวนครั้งที่ท่ีเกิดอุบัติเหตุเทียบกับปีที่ผ่านมาว่าลดลงมากน้องเพียงไร 
และทดสอบความสำเร็จของโครงการจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เป็นต้น 
   3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)  
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรตีอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เขาวัว-พลอยแหวนใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน   
   3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
   3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

5. ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทำใหแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมลูที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรบัจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ  
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มีความสำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกองต่าง ๆ 
ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนแต่ละคน แต่ละกองต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอย
แหวนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน  
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สว่นที ่2 การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่  
1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2) ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม 

   4) ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
   5) ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6) ยุทธศาสตรท่ี์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
  1.1.2 พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1) จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของทอ้งถิ่น 
   2) จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
    3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
5) สนับสนุนระบบสาธารณสขุมลูฐานชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกนักนัและระงับโรคติดต่อ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
7) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม  

   8) คุม้ครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   9) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่และส่งเสรมิสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ 

   10) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11) บริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการทีดี่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยการให้ประชาชน  

มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่น 
12) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1.๓ เป้าประสงค์ 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2) ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3) ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
4) มแีหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
5) ประชาชนร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
6) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ียึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานองค์กร 

  1.1.4 แผนงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
3) แผนงานสาธารณสุข  
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4) แผนงานเคหะและชุมชน 
5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
7) แผนงานการเกษตร 
8) แผนงานงบกลาง 

๑.1.5 วิสัยทัศน์ 
“ม่ันคงในหลักการ ทำงานเพ่ือท้องถิ่น ท้องที่” 

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิน่  
โครงการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะป ี2562 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพฒันา ตัง้งบประมาณดำเนนิการ ดำเนนิการจรงิ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 22 10,271,000 15 8,207,000 14 7,594,828 
แผนงานการเกษตร 2 661,000 1 536,000 0 0 
2. การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ 
แผนงานสาธารณสุข 8 834,752 4 287,430 2 90,522 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 290,000 4 180,000 0 0 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 3 750,000 2 670,000 0 0 
แผนงานงบกลาง 3 6,313,200 3 7,257,600 3 6,052,830 
3. การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 240,000 1 95,000 1 91,587 
4. การพฒันาดา้นการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 2 2,030,000 0 0 0 0 
5. การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิญัญาท้องถิน่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 80,000 1 25,340 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1 100,000 1 60,000 1 14,000 
6. การพฒันาดา้นการ เมอืงการบรหิารจดัการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 5,211,000 4 4,166,000 2 3,272,680 
แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 5 705,000 2 300,842 2 33,076.12 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 54,000 2 54,000 1 6,500 

รวมทัง้สิน้ 63 27,559,952 40 21,893,872 27 17,181,363.12 
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 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รบัและการเบิกจา่ยงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1.3.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงนิ เหตผุลทีไ่ม่ได้ดำเนนิการจรงิ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 8 2,409,000 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

แผนงานการเกษตร 2 661,000 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/ 

สถานที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับการอนุญาต 
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 6 660,762 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/โอนงบประมาณ

ไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 290,000 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/โอนงบประมาณ

ไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 750,000 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/ 

สถานที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับการอนุญาต 
แผนงานงบกลาง 0 0 - 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 2 145,000 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2,030,000 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
5. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 - 

6. การพัฒนาด้านการ เมืองการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1,645,000 

งบประมาณมีไม่เพียงพอ/โอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็น 

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 3 404,158 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/โอนงบประมาณ

ไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 34,000 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ/โอนงบประมาณ

ไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็น 
รวม - 36 9,028,920 - 
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  1.3.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัง้ไว ้

เบกิจา่ย ผลทีไ่ด้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.ราษฎร
อุทิศ ม.5 ต.พลอยแหวนฯ  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก. 4 ม. 
ย. 60 ม. หนา 0.15 ม.ฯ 
 

173,000 170,000 ประชาชน ม.5  
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม
ที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 92 ครัวเรือน 
/251 คน 

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.นิยมา  
นุสร ซ.14 (บ้านเกษร) ม.9     
ต.เขาวัวฯ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก. 3 ม. 
ย. 130 ม. หนา 0.15 ม.ฯ 

 260,000 260,000 
 

ประชาชน ม.9 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์  
จำนวน 372 
ครัวเรือน/709 คน 

3.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
ซอยนายบุญยืน ม.6 ต.ขาวัวฯ 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น   
ก. 4 ม. ย. 210 ม.ฯ 
 

328,000 324,000 ประชาชน ม.6 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 205 
ครัวเรือน/555 คน 

4.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น  
ถ.นิยมานุสร ซ. 2 ม.9 ต.เขาวัวฯ 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น   
ก. 4 ม. ย. 310 ม.ฯ 

 434,000 420,000 
 

ประชาชน ม.9 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์  
จำนวน 372 
ครัวเรือน/709 คน 

5.ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยนิยมานุสร 1 ม.9   
ต.ขาวัวฯ 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ก.5 ม. ย. 
1,000 ม. ห. 0.03 ม. 

2,748,000 2,713,000 ประชาชน ม.9 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์  
จำนวน 372 
ครัวเรือน/709 คน 

6.ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอนุคีรี 1 
ม.3 ต.พลอยแหวนฯ 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯหนา 0.03 ม. ก. 4 ม.  
ช่วงที่ 1 ย. 260 ม.ช่วงที่ 2 
ย. 225 ม.ฯ  

426,000 424,500 ประชาชน ม.3 
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม
ที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 51 ครัวเรือน 
/125 คน 

7.ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง
คล้า-คลองทราย (พันธมิตร) ม.6 
ต.เขาวัวฯ (ต่อจากโครงการเดิม) 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯ ก. 6 ม.หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 2 ย. 350 ม.ฯ 
   

668,000 660,000 ประชาชน ม.6 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 205 
ครัวเรือน/555 คน 



 

๑๒ 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัง้ไว ้

เบกิจา่ย ผลทีไ่ด้รบั ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

8.ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง
คล้า-คลองทราย (ไปพันธมิตร) ม.
6 ต.เขาวัวฯ (ช่วงที่ 3) 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯก. 6 ม. หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 3 ย. 350 ม.ฯ 

668,000 664,000 ประชาชน ม.6 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ 
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 205 
ครัวเรือน/555 คน 

9.ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง
ตลาดแม่พิมพ์ (ซ.สุขุมวิท) ม.4  
ต.เขาวัวฯ 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯ ก. 5 ม. ย. 580 ม.
หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ย. 
100 ม.ช่วงที่ 2 ย. 480 ม. 

930,000 919,000 ประชาชน ม.4 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 87 
ครัวเรือน/123 คน 

10.ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจ๊
ผา ม.6 ต.เขาวัวฯ 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯ ก. 4 ม. ย. 200 ม.
หนา 0.03 ม.ฯ 

 177,000 174,500 ประชาชน ม.6 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ 
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 205 
ครัวเรือน/555 คน 

11.ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิว
จราจรเดิม ซ.ดีปลี ม.9 ต.เขาวัวฯ 

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าฯ ก. 5 ม. ย. 300 ม.
หนา 0.03 ม. 

 330,000 328,500 ประชาชน ม.9 ต.เขา
วัว มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวกฯ 

ผู้ได้รับประโยชน์  
จำนวน 372 
ครัวเรือน/709 คน 

12.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนบ้านหนองคล้า-คลองทราย 
ม.6 ต.เขาวัวฯ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ก. 0.60 ม. ล.0.50 ม. ย. 
215 ม. 

 540,000 465,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำและ 
ป้องกันน้ำท่วมขังฯ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 205 
ครัวเรือน/555 คน 

13.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟรายทาง) จำนวน 30 จุด/ป ี

 80,000 8,150 ประชาชนได้รับความ
สะดวก/ปลอดภัยใน
การเดินทางยามค่ำคืน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,682 ครัว 
เรือน/3,595 คน 

14.ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะฯ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟรายทาง) 
ในพื้นที่ฯ 15 หมู่บ้าน 

 100,000 64,178 ประชาชนได้รับความ 
สะดวก/ปลอดภัยใน
การเดินทางยามค่ำคืน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,682 ครัว 
เรือน/3,595 คน 

 
 



 

๑๓ 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัง้ไว ้

เบกิจา่ย ผลทีไ่ด้รบั ตัวชีว้ัด (KPI) 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 15.ควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อฯ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ฯ 15 หมู่บ้าน 

 110,000 29,850 ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,682 ครัว 
เรือน/3,595 คน 

16.โครงการสัตว์ปลอดโรค     
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ (สุนัข 
1,200 ตัว/แมว 182 ตัว) 

 63,990 60,672 ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ 

สุนัขและแมวได้รับ 
การฉีดวัคซีนอย่าง
ทั่วถึง 

แผนงานงบกลาง 17.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จำนวน 745 คน 6,051,600 4,974,830 ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิ 
การสังคมอย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพ จำนวน 745 คน 

18.เบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการ จำนวน 115 คน  1,152,000 1,024,000 คนพิการได้รับสวัสดิ 
การสังคมอย่างทั่วถึง 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
จำนวน 115 คน 

19.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 9 คน  54,000 54,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
สวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ จำนวน 9 คน 

3. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะชุมชน 20.ปรับปรุงภูมทิัศน์ในท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ ปีละ 1 แห่ง 

 95,000 91,587 ภูมิทัศน์ในพื้นที่ฯ มี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

4. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - -  - - 

5. การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

21.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐ
พิธีและงานพิธีการต่าง ๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี
และงานพิธีการต่าง ๆ 

 80,000 25,340 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในงานรัฐพิธีและงาน
พิธีการต่าง ๆ 

มีผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธี
และงานพิธีการฯ   
ร้อยละ 80 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

22.สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินการจัดงานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นฯ 

จัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นวันสำคัญทางศาสนา
และประเพณีไทยฯ 

 60,000 14,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีฯ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ร้อยละ 80  

 



 

๑๔ 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัง้ไว ้

เบกิจา่ย ผลทีไ่ด้รบั ตัวชีว้ัด (KPI) 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

23.พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประ 
สิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน มีผู้เข้ารับการอบรม/
ศึกษาดูงาน จำนวน 80 
คนฯ 

 650,000 536,680 ผู้เข้าอบรมนำความรู้
มาพัฒนาการทำงาน
และพัฒนาท้องถิน่ได ้

ผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ศึกษาดูงาน จำนวน 
80 คน 

24.จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
ในภารกิจต่าง ๆ ตามอำหน้าที่ฯ 

จ้างเอกชนดำเนินงานใน
ภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลฯ 

 2,916,000 2,736,000 การดำเนินงานฯ 
ของเทศบาลมี 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,682 ครัว 
เรือน/3,595 คน 

แผนงานงานรักษา
ความสงบภายใน 

25.ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัยต่าง ๆ 

ดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ในพื้นที่ฯ 

 253,672 5,996.31 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพครอบ 
คลุมทุกพื้นที่ 

26.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
(ปี 2562-2564) 

ตั้งจุดอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในช่วงเทศ 
กาลต่าง ๆ จำนวน 1 จุด 

 47,170 27,079.91 ป้องกันและลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลฯ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,682 ครัว 
เรือน/3,595 คน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

27.จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
15 หมู่บ้านและประชาคม
ระดับตำบลในเขตเทศบาลฯ 
 

 20,000 6,500 มีข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถแก้ไข 
ปัญหาในท้องถิ่นได้ 

ประเด็นปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ที่สามารถแก้ไขได้ 

รวม 27 - 19,415,432 17,181,363.22 - - 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

  1.3.3 รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ)์ งบประมาณตัง้ไว ้ เบกิจา่ย  
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 13 ตัว  36,210 33,380 

 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง  9,700 7,200 

 
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว  13,200 13,200 

 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบฯ 2,400 ซีซี 

หรือกำลังเครื่องยนต์ฯ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ 2 คัน 
 1,736,000 1,531,600 

 
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  5,990 5,990 

 
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) 
 32,000 31,800 

 
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   5,000 4,900 

 
8 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว  22,480 20,790 

 
9 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) 
 16,000 15,900 

 
10 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank 

Printer) 
 4,300 4,250 

 
11 แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   2,500 2,450 

 
12 แผนงานเคหะชุมชน/งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 21,000 

 
21,000 

รวม - 1,904,380 1,692,460 



 

๑๖ 
 

 1.4 ผลที่ได้รบัจากการดำเนินงาน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.4.1 ผลท่ีได้รับ/ผลทีส่ำคัญ 

   จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผล  
ท่ีได้รับจากการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลฯ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  
ปรับปรุงและซอ่มแซมไฟรายทาง ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรมากขึน้ 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ลดการท่วมขังไนพ้ืนท่ี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
(โครงการต่อเน่ือง) ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ทำให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ  

2) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพอย่างทั่วถึง การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ี ท้ังโรคไข้เลือดออก และ
โรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว ประกอบกับการบูรณาการการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และเทศบาลฯ ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ ขึ้น เพ่ือดำเนินการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิทุกกลุม่วัย โดยร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. ในพ้ืนท่ี ทำให้ผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

3) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ์
ตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้มีความสวยงามและมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังในทุก ๆ หมู่บ้าน พร้อมจัดทำถังขยะเปียกในแต่ครัวเรือน ตามนโยบาย
การลดปรมิาณขยะของรัฐบาล ซึ่งทำให้เทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้และเป็นการเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ครัวเรอืน
ท่ีดำเนินการคัดแยกขยะไปขาย 

4) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการท่องเท่ียวกิจกรรมการในระดับต่าง ๆ เช่น ในระดับท้องถิ่น อำเภอ และระดับจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมของจังหวัดเติบโตขึ้น   

5) การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลฯ 
พร้อมกับประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีองท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางรัฐพิธีต่าง ๆ ทำให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  

6) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองค์กร 
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การทำงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังได้จัดหา
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 2 คัน และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ สำหรับใช้ในภารกิจตามอำนาจ
หน้าท่ีเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยชุมชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร 
และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ในการพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านตามศักยภาพและงบประมาณท่ีมีใน ปี 2562  
  1.4.2 ผลกระทบ 
   ผลกระทบจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (1) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดผลกระทบในโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงพ้ืนท่ี 
อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุง หรือขยายถนน หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่ต้องขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของพ้ืนท่ี
ในเส้นทางท่ีหรือสถานท่ีในการดำเนินการโครงการ ให้อุทิศที่ดินในกรณีท่ีผิวจราจรไม่เพียงพอ หรือต้องขยายผิวจราจร
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จากเดิม หรือต้องขอใช้พ้ืนดังกล่าวในการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งก็ได้รับร่วมมือประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ ท่ียินยอม
อุทิศท่ีดินเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ 

(2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ชุมชนหรอืหมู่บ้านบางแห่ง มี 
ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย เนื่องจากไปทำงานต่างพ้ืนท่ีหรือส่วนใหญ่ท่ีอยู่เป็นผู้สูงอายุ เดินทางค่อนข้าง
ลำบาก จึงมีเพียงแต่กลุ่มผู้นำชุมชน/หมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมเท่าน้ัน 

(3) การซ่อมแซม/ติดต้ังไฟรายทางตามที่ประชาชนได้ร้องขอ ในบางช่วงเทศบาลอาจดำเนนิการ 
ไม่ทันตามความต้องของประชาชน เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจที่ต้องดำเนินการหลากหลายด้าน จึงทำให้ล่าช้าไปบ้างใน
บางครั้งคราว ประกอบกับในช่วงฤดูฝนที่มีฝนชุกตกติดต่อกัน ทำให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการได้ลำบากและมีความเส่ียงใน
ด้านความปลอดภัย จึงต้องขยับเลื่อนเวลาซ่อมแซม/ติดต้ังไฟรายทางไป 

(4) การพัฒนา กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน จิตอาสาต่าง ๆ อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม  
เน่ืองจากงบประมาณการพัฒนาแต่ละปีมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงนำไปพัฒนาโครงการท่ีมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนก่อน 
จึงจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนรวม 
   (5) การพัฒนาตามโครงการพัฒนาท่ีประชาชคมเสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจไม่ครบถ้วน
ตามท่ีได้เสนอไว้ เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีจำนวนจำกัด จึงต้องดำเนินการโครงการท่ีสำคัญและจำเป็นก่อนตามท่ีได้
จัดลำดับไว้ แล้วจึงไล่เลียงดำเนินการโครงการท่ีเหลือในแต่ละปี ซ่ึงอาจจัดทำได้หมดในระยะยาว 

  (6) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยมี 
ความพึงพอใจในระดับมาก รอ้ยละ 46.37  และระดับปานกลาง ร้อยละ 29.24 และความพึงพอใจในการพัฒนาแต่
ละยุทธศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ย 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 1.5 ปญัหา อปุสรรคการดำเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางการแกไ้ข ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ปญัหาอุปสรรค 
-การอนุมัติหรืออนุญาตใช้พ้ืนท่ีในการดำเนินการก่อสร้างในพ้ืนท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไป 
อย่างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ได้ต้ังงบประมาณไว้แล้วในปีนั้น ๆ และทำให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  แนวทางแกไ้ข 
  -เสนอขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงปี พร้อมแนบเอกสารให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ทันท่ีเมื่อได้ต้ัง
งบประมาณไว้ 
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2. แนวทางการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) 
/ครัง้ที ่2 (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) 
  2.1.1 ความสมัพันธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดับมหภาค 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามาถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์  
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว และอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มี  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ซึ่งสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ซ่ึงสอดคล้องเชื่อมโยงกันยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ 
เกษตร และการท่องเท่ียว 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องเช่ือมโยงกันยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร์  
   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งสอดคล้องเช่ือมโยงกันยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

  2.1.2 ยทุธศาสตรข์องเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มั่นคงในหลักการ ทำงานเพ่ือ 

ท้องถิ่น ท้องที่” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นในครอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาใน
ท้องถิ่นและทอ้งที่ และครอบคลุมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาคมเสนอ เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้ังสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กำหนดโครงการพัฒนาไว้ตามแผน จำนวน  
46 โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร และพบว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 16 โครงการ เพ่ือที่จะดำเนินการจนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.02% ของ
โครงการท่ีต้ังงบประมาณดำเนินการจริงท้ังหมด (39 โครงการ) 

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต กำหนดโครงการพัฒนาไว้ตามแผน  
จำนวน 19 โครงการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานงบกลาง และพบว่าโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 
12 โครงการ เพ่ือที่จะดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.77% ของโครงการ
ท่ีต้ังงบประมาณดำเนนิการจริงท้ังหมด (39 โครงการ) 

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดโครงการพัฒนาไว้ 
ตามแผน จำนวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และพบว่าโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จำนวน 1 โครงการ เพ่ือที่จะดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.56% ของ
โครงการท่ีต้ังงบประมาณดำเนินการจริงท้ังหมด (39 โครงการ) 

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเท่ียว กำหนดโครงการพัฒนาไว้ตามแผน จำนวน 2  
โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และพบว่าโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณจำนวน 1 โครงการ เพ่ือที่จะดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.56% ของโครงการที่ต้ังงบประมาณดำเนินการจริงทั้งหมด (39 โครงการ) 

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กำหนดโครงการพัฒนาไว้ตามแผน จำนวน 2 โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ และพบว่าโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 2 โครงการ เพ่ือที่จะดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถปุระสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12% ของโครงการที่ต้ังงบประมาณดำเนินการจริงทั้งหมด (39 โครงการ) 
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   6) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ กำหนดโครงการพัฒนาไว้ตามแผน 
จำนวน 13 โครงการ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และพบว่าโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 7 โครงการ เพ่ือท่ีจะดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 17.95% ของโครงการที่ต้ังงบประมาณดำเนินการจริงทั้งหมด (39 โครงการ) 

เป้าประสงค์ 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  2) ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  3) ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ มทีรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ได้  4) มีแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น  5) ประชาชนร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  6) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ียึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานองค์กร 

ตัวช้ีวัด 
   1) จำนวนถนน รางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2) จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 2 ตำบล 1,556 ครัวเรือน 3,553 คน  3) จำนวนผู้ สงูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น  4) จำนวนสนามกีฬาเพ่ิมขึ้น  5) จำนวนกลุม่องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนท่ีมีความ
เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  6) จำนวนชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ิมขึ้น  7) จำนวนป่าไม้หรือพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น  
8) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  9) จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น  10) จำนวนประชาชน
ท่ีร่วมทำนุบำรงุศาสนา สืบสาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่นมีเพ่ิมขึ้น  11) จำนวนบุคลากรทีส่ามารถ
พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพ่ิมขึ้นได้  12) จำนวนของสัดส่วนประชาคมท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  13) จำนวน อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม/ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าเป้าหมาย 
   1) ก่อสร้างถนนปีละ 5 สาย  2) ปรับปรุงถนนปีละ 3 สาย  3) ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ปีละ 
2 แห่ง  4) ก่อสร้างสะพานปีละแห่ง  5) จัดทำป้ายฯ ปีละ 15 ป้าย  6) ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรปีละแห่ง  7) ติดต้ัง
โคมไฟฟ้าปีละ 30 จุด  8) กอ่สร้าง/ซ่อมแซมฝายปีละ 2 แห่ง  9) ขุดลอกคลองฯปีละ 2 แห่ง  10) ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ปีละ 2 บ่อ  11) จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นปีละ 40 คน 
12) ก่อสร้างลานกีฬา/อาคารอเนกประสงค์ปีละ 1 แห่ง  13) กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความ
เข้มแข็งเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กลุ่ม  14) ชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ิมขึ้นปีละ 5 แห่ง  15) ป่าไม้หรือ
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น ปีละ 5 ไร่  16) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานปีละ 1 แห่ง  17) นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีปีละ 500 คน  18) ประชาชนมีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20  19) บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25        
20) สัดส่วนประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20  21) อปพร. ที่ผา่นการฝึกอบรมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 

กลยุทธ์ 
   1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และงาน
อาคาร/การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า/การจัดให้มีแหลง่น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
   2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและครอบครัว/การพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ/การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน/การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม 
องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม 
   3) การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน/จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น 
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   4) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
   5) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6) การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน/การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดทำแผนของเทศบาล/การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการ    

บ้านเมืองที่ดีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  
2) เป็นตำบลสุขภาวะ พัฒนาครอบคลมุทั้งสีม่ิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ส่งเสริมสนับสนุน 

การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง   
3) เป็นท้องถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
4) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ท่ีมีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร ์มี
ความเช่ือมโยงกันในภาพรวม ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ โดยการพัฒนาหลักๆ เพ่ือตอบสนองให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหล่งน้ำ 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตร ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญใ่นพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันการพัฒนา
ด้านนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือมุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงลดความเหล่ือมลำ้ทางสังคมและให้ทุกกลุม่ ทุกวัย เข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมี
มาตรฐาน สนับสนุนการออกกำลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ให้กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา  
ขีดความสามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมท้ังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดส้อม เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเสริมศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวที่มีในพ้ืนท่ี    
ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งสร้างรายได้หรือมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประชาชนและชุมชนได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การท่องเท่ียวต่าง ๆ เพ่ือสรา้งรายได้อีกทางหน่ึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทำนุ บำรุง ศาสนา และอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญใ่นพ้ืนท่ีนับถือศาสนาพุทธ และเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ มาต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  

  และยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหา ความต้องการ ร่วมดำเนินการ ร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร พร้อม
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ท้ังจัดเตรียมแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุม โดยจัดเตรียมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มี
ความพร้อมในปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งประสานความพร้อมกับภาคี เครือข่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงจัดเคร่ือง เคร่ืองใช้ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  

ซ่ึงท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มุ่งการพัฒนาไปสู่การ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีขึ้นของประชาชนในพ้ืนท่ีรวมถึงยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมาด้วย 

2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาทอ้งถิน่ 
   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  

จุดแข็ง (ทรัพยากรในการดำเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร) 
   1) ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน (อาทิเช่น รถบรรทุกขยะ  
รถตัดหญ้าไหลท่าง รถกระเช้า รถบรรทุกน้ำ รถสำนักงาน เครื่องพ่นหมอกควันฯ) 
   2) บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   3) มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ 
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
   4) ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ทุเรียน กล้วยไข่ สละ มังคุด เงาะ 
ลองกองฯ 
   5) มทีรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ์ 
   6) เป็นพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

จุดอ่อน (ข้อด้อยขององค์กรในการดำเนินงาน) 
   1) จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอตามในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   2) งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนามีไม่เพียงพอ 
   3) โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
   4) ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแลง้ 
   5) ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
   6) ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารยังไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
   7) การจัดเก็บข้อมูลภายในและระบบฐานข้อมูลของชุมชนยังไม่คลอบคลมุทุกประเด็นปัญหา 
   8) การมสี่วนรว่มจากประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
   9) ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ยังไม่เข้มแข็ง 

โอกาส (ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้การดำเนินงานองค์กรดีขึ้น) 
   1) นโยบายรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
   3) การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   4) การมสี่วนรว่มของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
   5) การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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อุปสรรค (ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรด้อยลง) 
   1) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2) อาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น 
   3) ราคาวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
   4) ประชากรแฝงในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
   5) ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการนำมาปฏิบัติหรือยากต่อการนำไปปฏิบัติ 
   6) การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่สมัพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7) สถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ   

8) ปัญหาการเมืองระดับประเทศ รฐับาลแต่ละชุดไม่มีเสถียรภาพ 
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2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ ความเชื่อมโยงกับแผนระดบัมหภาค 

ยทุธศาสตร ์20 ป ี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัจันทบรุ ี ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต

จงัหวดัจนัทบรุ ี

ยทุธศาสตรข์องเทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
ตามแผน ตัง้งบประมาณ

ดำเนินการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส ์  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน 
ด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและอัญมณี      
สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

46 16 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมลำ้ในสังคม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

19 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดส้อม 

4 1 
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ยทุธศาสตร ์20 ป ี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัจันทบรุ ี ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต

จงัหวดัจนัทบรุ ี

ยทุธศาสตรข์องเทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
ตามแผน ตัง้งบประมาณ

ดำเนินการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน 
ด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและอัญมณี      
สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม การ เกษตร และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แหล่งประวัติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม 
ยาเสพติด และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

13 7 

รวม 86 39 

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตั้งงบฯ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 39 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 86 โครงการ 
 2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 86 โครงการ ตั้งงบฯ ดำเนินการ 39 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.35 ของจำนวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
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 2.2 การตดิตามและประเมินผลโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที ่1 (1 ต.ค. 2562 - 31 ม.ีค. 2563)/ครัง้ที ่2 (1 เม.ย. 2563 - 31 ก.ย. 2563) 
  2.2.1 ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั หนว่ยงานสนบัสนนุน 
ตัง้บประมาณดำเนนิการ 

จำนวนโครงการ จำนวนเงนิ (บาท) 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง/สำนักปลัด 14 12,203,800 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง กองคลัง/สำนักปลัด 2 250,000 
2. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด กองคลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษา 

5 547,000 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง/กองการศึกษา 3 90,000 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัด 1 20,000 

การดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 3 7,140,000 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน สำนักปลัด กองช่าง 1 50,000 

4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองช่าง/สำนักปลัด 1 
 

0 
(โอนลด 40,000 บาท) 

5. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง/กองการ ศึกษา 1 40,000 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
กองการศึกษา สำนักปลัด/กองคลัง 1 20,000 

6. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษา 

4 3,896,000 

บริหารทั่วไป แผนงานงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง/กองช่าง 2 92,000 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง/กองชา่ง 1 10,000 

รวม 39 24,358,800 
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2.2.2 ผลของการนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิัตทิีอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เปน็หน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

1 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างโรงยางเชื่อมต่อถนนสาย
แม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม.ยาว 23 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
92 ตร.ม.ฯ 

62,000 62,000 
 
 

(1/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
87 ครัวเรือน 
123 คน 

ประชาชน หมู่ 4 
ต.เขาวัว มีถนนสำ 
หรับการคมนาคม  
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซอยหน้า
เขาเชื่อมต่อซอยพลอยแหวน 12 
หมู่ที่ 7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม    
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. มีเนื้อ
ที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อม
ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 6 
ท่อนฯ 

289,900 258,668.41 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
75 ครัวเรือน 
212 คน 

ประชาชน หมู่ 7 
ต.พลอยแหวน   
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
ซอยฮันนี่โฮม หมู่ที่ 4  
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 
 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. มีเนื้อที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ฯ 

355,500 353,000 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
87 ครัวเรือน 
123 คน 

ประชาชน หมู่ 4 
ต.เขาวัว มีถนนสำ 
หรับการคมนาคม  
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

4 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอย
นิยมานุสร 10 (บ้านเจ๊นุช) หมู่ที่ 
9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

292,500 291,500 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
372 ครัวเรือน 
709 คน 

ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำ 
หรับการคมนาคม  
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

5 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอย
นิยมานุสร 4 (บ้านเจ้พา) หมู่ 9 
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

292,500 291,500 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
372 ครัวเรือน 
709 คน 

ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำ 
หรับการคมนาคม  
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



 

๒๘ 
 

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

6 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอย
บ้านนกเต็น ถนนสุขุมวิท ซอย 4 
หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี 
 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

344,800 344,500 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
372 ครัวเรือน 
709 คน 

ประชาชน หมู่ 9 
ต.เขาวัว มีถนนสำ 
หรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยพลอยแหวน 13/1 หมู่ที่ 1 
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 1 
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม    
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า 
ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 
240 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม.   
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.ฯ 

280,000 279,120 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
80 ครัวเรือน 
195 คน 

ประชาชน หมู่ 1 
ต.พลอยแหวน มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยพลอยแหวน 31  หมู่ที่ 4  
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่
3/2562) 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม    
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิว
จราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 195 
ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 780 ตร.ม.ฯ 

227,600 226,785 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
83 ครัวเรือน 
199 คน 

ประชาชน หมู่ 4 
ต.พลอยแหวน มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม
ถนนหลังศาลเจ้าห้วยระกำ ผ่าน
หน้าบ้านอาจารย์อรุณ หมู่ที่ 6  
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6
ต.พลอยแหวน มีถนน
สำหรับการคมนาคม    
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิว
จราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 
120 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.ฯ 

140,000 139,560 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
144 ครัวเรือน 
283 คน 

ประชาชน หมู่ 6 
ต.พลอยแหวน มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



 

๒๙ 
 

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

10 
 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหลังบ้านนาย
สายัณห์ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว        
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (แผนฯ แก้ไข 
ครั้งที่ 3/2562) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 1.75 ม. สูง 0.31 ม. 
หนา 0.12 ม. ยาว 200 ม.ฯ 

356,000 356,000 
 
 
 

(1/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
205 ครัวเรือน 
555 คน 

สามารถเพิ่ม  
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขงัได้ 

กองช่าง 

11 
 
 
 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาในยามค่ำคืน 
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟรายทาง) ภายใน
เขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอย
แหวน 15 หมู่บ้าน 

100,000 
 

(เดิม 180,000 
บาท  โอนลด 

80,000 บาท) 

91,761 
 
 

(1/63_32,110/ 
2/63_59,657) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
1,682 ครัวเรือน 
3,595 คน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 

12 
 
 
 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(บริเวณศาลาเขาน้อย) หมู่ที่ 6   
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่          
จ.จันทบุรี 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 
ต.พลอยแหวน มีน้ำเพื่อ
การอุปโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 
บ่อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 
1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

125,000 0 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
144 ครัวเรือน 
283 คน 

*ยกเลิกโครงการ กองช่าง 

13 
 
 
 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(บริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 8 
ต.เขาวัว มีน้ำเพื่อการ
อุปโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 
บ่อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 
1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

125,000 120,000 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
7 ครัวเรือน  
34 คน 

ประชาชน หมู่ 8 
ต.เขาวัว มีน้ำเพื่อ
การอุปโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 
 
 
 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในพื้นที่ 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติด 
ต่อในพื้นที่ 

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่ จำนวน 15 หมู่บ้าน 

100,000 17,400 
 
 

(1/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
1,682 ครัวเรือน 
3,595 คน 

ป้องกันและควบ 
คุมโรคติดต่อ  
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 



 

๓๐ 
 

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

15 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค          
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 
 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าใน 
พื้นที่ 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข 
และแมวในพื้นที่ฯ 

60,000 58,030 
 
 

(2/63) 

สุนัขและแมว 
ร้อยละ 90 ได้รับ 
การฉีดวัคซีน 

สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

16 
 
 
 
 

โครงการสำรวจขอ้มูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อสำรวจจำนวน
ประชากรสุนัขและแมว 
ในพื้นที่แล้วขึ้นทะเบียน
สัตว์ในระบบฯ 
 

สำรวจประชากรสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาวัว-
พลอยแหวน จำนวน 15 
หมู่บ้าน  

12,000 0 
 

(2/63) 
(ดำเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ) 

จำนวนประชากร
สุนัขและแมวที่
สำรวจได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

มีข้อมูลจำนวน
ประชากรสุนัข
และแมวในพื้นที่ 
ที่เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

17 
 
 
 
 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
 
 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะ 
สมกับปัญหาในพื้นที่ฯ 

ดำเนินโครงการพระราชดำริที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ ฯลฯ 

300,000 0 
 
 
 

(2/63) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ มี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำไป
ขยายผลได้ 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

18 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.จนัทบุรี/ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดจันทบุรี 

เพื่อให้การดำเนินการขับ 
เคลื่อนงานยาเสพติดของ 
จังหวัดจันทบุรีเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์
ที่รัฐบาลกำหนด 

อุดหนุนงบประมาณในการเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ 
ศอ.ปส.จ.จันทบุรี/ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดจันทบุร ี 

75,000 
 

(เดิม 100,000 
บาท โอนลด 

25,000 บาท) 

0 
 
 
 

(2/63) 

ร้อยละของผู้เกี่ยว 
ข้องกับยาเสพติด
ในจังหวัดจันทบุรี
ลดลง 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

19 
 
 
 
 

โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสา
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
และชุมชนแข็งแรง 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี 
อาสาในพื้นที่เพื่อการ
เสริมสร้างครอบครัวและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา
พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
ของสตรีอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน 
140 คน 

30,000 0 
 
 
 

(2/63) 

สตรอีาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนำไป
ขยายผลได้ 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

 



 

๓๑ 
 

ลำดบั โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว้ เบกิจา่ย 

20 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน 100 
คน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ พร้อมสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อม 

40,000 0 
 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้สูงอายุที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถ
ดูแลตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีได้ และ
ดำเนินกิจวัตร
ประจำวันได้
ครบถ้วน 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

21 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ 
เยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน 
 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
สภาเด็กและเยาวชน  
ให้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ จำนวน  
50 คน 

20,000 0 
 
 

(2/63) 

ไม่พบปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชนใน
พื้นที่ 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

22 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
และนันทนาการ 
 

 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
และนันทนาการสำหรับดำเนิน
กิจกรรมการกีฬาและนันทนา 
การทุกหมู่บ้าน 

20,000 0 
 
 

(2/63) 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาฯ
มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

23 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
จำนวน 747 คน 

5,934,000 5,592,300 
(1/63_3,257,000/ 
2/63_2,335,300) 

ผู้สูงอายุ 747 คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วนถูกต้อง 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

สำนักปลัด 

24 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ 
 
 

เพื่อให้คนพิการได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ 
จำนวน 120 คน 

1,152,000 1,072,000 
(1/63_614,400/ 
2/63_457,600) 

คนพิการ 120 คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วนถูกต้อง 

คนพิการได้รับ
เบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

สำนักปลัด 

25 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ จำนวน 9 คน 

54,000 54,000 
(1/63_31,500/ 
2/63_22,500) 

ผู้ป่วยเอดส์ 9 คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วนถูกต้อง 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

สำนักปลัด 

 



 

๓๒ 
 

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

26 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษา
ความสะอาด และความเรียบร้อย
ของชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนใน 
พื้นที่มีส่วนร่วมใน 
การรักษาความ 
สะอาดของชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ
ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การ
คัดแยกขยะการดูแลสิ่งแวดล้อม
รอบบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยฯ 

50,000 50,000 
 
 
 

(2/63) 

ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน 
พื้นที่มีส่วนร่วมใน 
การรักษาความ 
สะอาดของชุมชน 

สำนักปลัด 

27 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เทศกาลตรุษจีน งานปิดทองพระ
พุทธบาทจำลอง 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้น 
ที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นฯ 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจัดงาน
ปิดทองพระพุทธบาทจำลอง ณ 
เขาพลอยแหวนฯ 

0 
(เดิม 40,000 
บาท โอนลด 

40,000 บาท) 

0 
 
 

(1/63) 

จำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

28 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธี
การต่าง ๆ 

 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางรัฐพิธี
และงานพิธีการต่าง ๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีการ
ต่าง ๆ 

40,000 
(เดิม 50,000 
บาท โอนลด 

10,000 บาท) 

32,165 
 

(1/63_17,140/ 
2/63_15,025) 

จำนวนผู้เข้าร่วม
งานรัฐพิธีและงาน
พิธีการต่าง ๆ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในงานรัฐพิธี
และงานพิธีการ
ต่าง ๆ 

สำนักปลัด 

29 
 
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน 
การจัดงานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาและประเพณีไทย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี 
ทำนุ บำรุง ศาสนาฯ 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วันสำคัญทางศาสนา และ
ประเพณีไทยต่าง ๆ 

20,000 0 
 
 

(2/63) 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

30 
 
 
 
 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 

เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง 
ให้มีสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ 
กรณีเลือกตั้งซ่อมและอื่น ๆ 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

418,000 
 

(เดิม 500,000 
บาท โอนลด 

82,000 บาท) 

0 
 
 
 

(2/63) 

มีสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี
ครบตามจำนวนที่
กฎหมายกำหนด 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 

 
 



 

๓๓ 
 

ลำดับ โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจริง 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย 

31 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างทักษะความรู้
แก่ผู้เข้าฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน จำนวน 80 
คนฯ 

660,000 
 
 

(เดิม 720,000 
บาท โอนลด 
60,000 บาท 

522,538 
 
 

(1/63_516,953/ 
2/63_5,585) 

จำนวนผู้ผ่านการ 
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงานได้รับ
ความรู้มีความเข้า 
ใจจากการอบรม
ศึกษาดูงานฯ 

สำนักปลัด 

32 
 
 
 
 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการใน
ภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบล 

 

เพื่อให้การดำเนินงาน 
ในภารกิจตามอำนาจ 
หน้าที่ของเทศบาลมี 
ประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล 

จ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินงาน
ในภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลฯ จำนวน 
19 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
อาทิ เช่น การจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 

2,736,000 2,736,000 
 
 
 

(1/63_1,368,000/ 
2/63_1,368,000) 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
1,682 ครัวเรือน 
3,595 คน 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลฯ ที่มี
คุณภาพทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

สำนักปลัด 

33 
 
 
 

โครงการจัดทำหรือทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบล
เขาวัว-พลอยแหวน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

จัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด 

82,000 
 

(เดิม 100,000 
บาท โอนลด 

18,000 บาท) 

28,490 
 
 

(1/63_3,040/ 
2/63_25,450) 

ภาษีที่จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

การจัดเก็บภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินในพื้นที่
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

34 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
 

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
จำนวน 1 จุด 

5,000 
(เดิม 15,000 
บาท โอนลด 

10,000 บาท) 

3,185.54 
 
 

(1/63) 

จำนวนการเกิด
อุบัติหตุเในพื้นที่
ลดลงทุกปี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยตามจุด
จัดตั้งขึ้น 

สำนักปลัด 

35 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) 

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ 
และความเข้มแข็งใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลฯ 

ฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน  

87,000 0 
 
 

(2/63) 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
/ทบทวน จำนวน  
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

*ยกเลิกโครงการ สำนักปลัด 



 

๓๔ 
 

 

ลำดบั โครงการพฒันา วัตถปุระสงค ์
เปา้หมายที่ดำเนนิการจรงิ 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจรงิ 
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ด้รบัจรงิ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบิกจา่ย 

36 
 
 
 
 
 
 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ตำบล 
 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการ ของ 
ประชาชนในพื้นที่และ 
รวบรวมข้อมูลในการ 
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 
15 หมู่บ้าน และเวที
ประชาคมระดับตำบลในเขต
เทศบาล 1 ครั้ง 

10,000 0 
 

 
 
 

(1/63_เบิกจ่ายรวม
ในโครงการที่ 28 

จำนวน 2,500 บาท)  

ประชาชนเข้าร่วม
เวทีประชาคมใน
ทุกระดับไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

มีข้อมูลในการ 
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่น
ได้ 

สำนักปลัด 

รวม 14,895,800 12,980,502.95 - - - 
 
*คำอธิบายท้ายตาราง 1. (1/63) หมายถึง เบิกจ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1/2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
   2. (2/63) หมายถึง เบิกจ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 

2. (1/63_32,110/2/63_59,657) หมายถึง เบิกจ่ายฯ ครั้งที่ 1/2563 ฯ จำนวน 32,110 บาท และเบิกจ่ายฯ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 59,657 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

 
  2.2.2 ผลของการนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิัตทิีอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ขอประสานโครงการทีเ่กนิศกัยภาพของ อปท. (แบบ ผ.02/1)  

ลำดบั โครงการพฒันา วัตถุประสงค์ เปา้หมายที่ดำเนินการจรงิ 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณทีด่ำเนนิการจริง ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีไ่ดร้บัจรงิ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย 

1 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนรัตนวิถีเชื่อมเข้าซอย 
9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 6  
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี 

เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม  
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง  
5.00 ม. ยาว 570 ม. ช่วงที่ 2  
กว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือมี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.ฯ 

2,340,000 1,788,130.84 
 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
144 ครัวเรือน 
283 คน 

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พื้นทีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง 

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน 
หมู่ที่ 4 ต.พลอยแหวน  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม  
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง  
12 ม. ยาว 25 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง  
5.00 ม. ยาว 580 ม.หรือมีพื้นที่ 
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.ฯ 

1,700,000 1,063,682.31 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
83 ครัวเรือน 
199 คน 

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พื้นทีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
หนองคล้า-บ้านคลองทราย 
หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี (แผนฯ เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2563) 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 
ต.เขาวัว มีถนนสำหรับ 
การขนส่งสินค้าเกษตร
และการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ขนาด 
กว้าง 6 ม.ความยาวรวม 2,480 ม. 
หนา 0.05 ม. โดยช่วงที่ 1 ความยาว  
455 ม. ช่วงที่ 2 ความยาว 360 ม. 
ช่วงที่ 3 ความยาว 705 ม. ช่วงที่ 4  
ความยาว 960 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 14,880 ตร.ม.ฯ 

5,423,000 
 

4,941,383.18 
 
 
 
 
 
 

(2/63) 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
205 ครัวเรือน 
555 คน 

ประชาชน หมู่ 6 
ต.เขาวัว มีถนน
สำหรับ การขนส่ง
สินค้าเกษตรและ
การคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 9,463,000 7,793,196.33 - - - 



 

๓๖ 
 

  2.2.3 ผลของการนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิัตทิีอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ดำเนนิการจดัซือ้จัดหาครภุณัฑ์ (แบบ ผ.03)  

ลำดบั แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณที่
ดำเนนิการจรงิ 

ผลทีไ่ดร้บัจริง หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

/งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 

51,000 49,500 
 

(1/63) 

มีคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
/งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ฯ
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 
เครื่อง 

2,600 2,500 
 

(2/63) 

มีเครื่องพิมพ์ฯ  
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

สำนักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
/งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องสำรองไฟ
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 3 เครื่อง 

7,500 7,350 
(1/63) 

มีเครื่องสำรองไฟ
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
/งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสาร
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จำนวน 7 ตู้ 

25,900 23,100 
(2/63) 

มีตู้ใส่เอกสาร 
สำหรับใช้งานเพียงพอ  

กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
/งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 

34,000 34,000 
 

(2/63) 

มีคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
/งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องสำรองไฟ
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 5 เครื่อง 

12,500 12,000 
(2/63) 

มีเครื่องสำรองไฟ
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

กองคลัง 

7 แผนงานเคหะชุมชน/
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะฯ 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 
 

(2/63) 

มีคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

กองช่าง 

8 แผนงานเคหะชุมชน/
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะฯ 

ครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องสำรองไฟ
เพียงพอสำหรับใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

2,500 2,400 
 

(2/63) 

มีเครื่องสำรองไฟ
สำหรับใช้งานเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม - 153,000 147,850 - - 
 



 

สว่นที ่3   ผลการวเิคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 
1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเ์พือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
 1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยทุธศาสตร ์
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตรข์องเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีดังน้ี 

ลำดับ ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 91.67 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 9o 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
10 9 90 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน ์ 5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์ 5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 80 
 3.8 แผนงาน 5 5 100 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

รวมคะแนน 100 90 90 
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 1.2 รายละเอยีดการใหค้ะแนนในแตล่ะประเด็นการประเมนิผลยทุธศาสตร ์

ลำดบั ประเดน็พจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

20 
 

19 
 

95 
 

 1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

3 3 100 

1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบั
จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 
 
 

2 100 

1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม 
การขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การ เกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 100 

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลกึ ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

2 
 

2 100 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอ้มูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนิน การประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของ อปท. 
 

3 3 100 
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ลำดบั ประเดน็พจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละของ

คะแนนเตม็ 
2 การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 20 16 80 

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

5 5 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3 2 66.67 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2 66.67 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2 66.67 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 66.67 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น        
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่   
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน)                   
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 

3 ยุทธศาสตร ์ 60 55 91.67 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 9o 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 
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ลำดบั ประเดน็พจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9 90 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอด 
คล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น 

5 5 100 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 5 100 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 100 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 100 

รวมคะแนน 100 90 90 
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สรุปความเห็นในภาพรวมการประเมินยุทธศาสตรข์องเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
  พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ท้ังขอ้มูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมอืง
การปกครอง สภาพสังคม การบริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูล
ท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ในส่วนของข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายได้มีการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้
ครบถ้วนเพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะหเ์พ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความสมัพันธ์และเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดจันทบุรี 

2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
 2.1 สรุปคะแนนประเมนิผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 มีดังน้ี 

ลำดับ ประเดน็การพจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.5 85 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 90 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.5 85 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.5 94.167 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 5 4.5 90 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 4.5 90 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 5 4.5 90 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ 

ชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 3 60 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 5 100 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 100 
รวมคะแนน 100 91.5 91.5 
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 2.2 รายละเอยีดการใหค้ะแนนในแตล่ะประเด็นการประเมนิผลโครงการ 

ลำดบั ประเดน็พจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรปุสถานการณก์ารพฒันา 
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นท่ีต้อง
มีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการสำคญัก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้
รู้จกัตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ 
กิจการสาธารณะ 

10 9 90 

2 การประเมนิผลการนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏิบตัใินเชงิปรมิาณ 
1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.5 85 

3 การประเมนิผลการนำแผนพฒันาท้องถิน่ไปปฏิบตัใินเชงิคณุภาพ 
1) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 90 
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4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ 
จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.5 85 

5 โครงการพัฒนา  60 56.5 94.167 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4.5 90 
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 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลำ้ทาง
สังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 4.5 90 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.5 90 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศ ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
ซึ่งมีลกัษณะท่ีจะให้ท้องถิน่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่น
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5 3 60 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 100 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5 5 100 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 

รวมคะแนน 100 91.5 91.5 
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  สรุปความเห็นในภาพรวมการประเมินโครงการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
   พบว่าการสรุปสถานการณ์พัฒนาเป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการสำคัญ คือ การ
วิเคราะห์จากสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกตามระบบ SWOT การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งมีประสิทธิภาพตามงบประมาณท่ีมี ในส่วนของการนำแผน พัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติเชิงคุณภาพน้ัน ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล การกำหนดแผนงาน
และยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี และพบว่า
การกำหนดโครงการพัฒนา วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน มีความเป็นไปได้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ประกอบกับ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

3. การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ  
 3.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1/2563 (ต.ค. 62 – ม.ีค. 63) และ ครั้งที่ 2/2563 (มี.ค. 63 - ก.ย. 63) 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนท่ีการ
สำรวจ 

หมู่ท่ี/ตำบล 

ครั้งท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 2/2563 
จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

ร้อยละ จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ  (426) (100) (285) (100) 
 - ชาย ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาลฯ 
178 41.78 105 36.84 

 - หญิง 248 52.22 180 63.16 
2 อายุ  (426) (100) (285) (100) 
 - ต่ำกว่า 20 ปี 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลฯ 

2 0.47 2 0.70 
 - 20-30 ปี 52 12.21 20 7.02 
 - 31-40 ปี 72 16.90 28 9.82 
 - 41-50 ปี 92 21.60 34 11.93 
 - 51-60 ปี 110 25.82 77 27.02 
 - มากกว่า 60 ปี 98 23.00 124 43.51 

3 ระดับการศึกษา  (426) (100) (285) (100) 
 - ประถมศึกษา 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลฯ 

130 30.52 122 42.81 
 - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 177 41.55 69 24.21 
 - อนุปริญญาหรือเทียเท่า 67 15.73 60 21.05 
 - ปริญญาตรี 38 8.92 25 8.77 
 - สูงกว่าปริญญาตรี 14 3.29 9 3.16 
 - อื่น ๆ - -  -  - 

4 อาชีพหลัก  (426) (100) (285) (100) 
 - รับราชการ 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลฯ 

22 6.04 10 3.51 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 2.20 11 3.86 
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 65 17.86 38 13.33 
 - รับจ้าง 73 20.05 20 7.02 
 - นักเรียนนักศึกษา 6 1.41 6 2.11 
 - เกษตรกร 250 58.69 200 70.18 
 - อื่น ๆ ระบุ ข้าราชการ

บำนาญ 
2 0.47  -  - 

รวม 426 100 285 100 
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สรุปจากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ครั้งท่ี 1/2563 

  1) เพศ :  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมากว่า ร้อยละ 10.44 
  2) อายุ :  ช่วงอายุรวมแล้วมากกว่าร้อยละ 70 จะอยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วน
ใหญ่ทำงานหรือประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ี 
  3) ระดับการศกึษา : โดยส่วนใหญแ่ล้วผู้ตอบแบบสอบถาม จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีสัดสว่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 70  
  4) อาชีพหลัก : ร้อยละ 58.69 มีอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญใ่นพ้ืนที่ และรองลงมา 
ร้อยละ 20 มอีาชีพรับจ้าง  

 ครั้งท่ี 2/2563 
  1) เพศ :  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมากว่า ร้อยละ 26.32 
  2) อายุ :  ช่วงอายุรวมแล้วมากกว่าร้อยละ 80 จะอยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วน
ใหญ่ทำงานหรือประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ี 
  3) ระดับการศกึษา : โดยส่วนใหญแ่ล้วผู้ตอบแบบสอบถาม จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีสัดสว่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 66  
  4) อาชีพหลัก : ร้อยละ 70.18 มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญใ่นพ้ืนท่ี และรองลงมา
ร้อยละ 13.33 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
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3.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนในภาพรวม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ครั้งท่ี 1/2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 16.90% 33.57% 27.46 13.62% 8.45% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการฯ 15.49% 33.57% 28.87% 13.38% 8.69% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการฯ 15.02% 33.33% 29.11% 14.08% 8.45% 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อสาธารณะ 14.55% 32.63% 29.81% 14.32% 8.69% 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ 13.85% 32.16% 30.99% 14.08% 8.92% 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 14.32% 33.10% 30.52% 13.38% 8.69% 
7)  ผลการดำเนินโครงการฯ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

14.55% 32.63% 30.28% 13.85 8.69% 

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

14.79% 33.10% 30.05% 13.85% 8.22% 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ 14.08% 32.86% 27.93% 16.67% 8.45% 
ภาพรวม 14.84% 32.99% 29.45% 14.14% 8.85% 

  สรุปจากตารางความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมตามประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ท่ี 
ระดับความพึงพอใจมาก(4 คะแนน) = 32.99% และความพึงพอใจปานกลาง(3 คะแนน) = 29.45% ความพึงพอใจ
ท้ังสองระดับนี้รวมกันได้ = 62.44% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญแ่ล้วมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

3.2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ครั้งท่ี 2/2563 (มีนาคม 2563-กันยายน 2563) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 28.42% 30.53% 29.82% 7.72% 3.51% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการฯ 29.82% 35.09% 29.82% 4.56% 0.70% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการฯ 31.58% 33.68% 29.47% 4.56% 0.70% 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อสาธารณะ 32.63% 31.58% 30.18% 5.26% 0.35% 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ 24.56% 31.58% 31.58% 10.53% 1.75% 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 25.26% 32.98% 33.68% 6.32% 1.75% 
7)  ผลการดำเนินโครงการฯ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

27.72% 32.28% 31.23% 7.02% 1.75% 

8)  การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

27.02% 34.04% 34.04% 3.51% 1.75% 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ 26.32% 34.39% 34.04% 3.51% 1.75% 
ภาพรวม 28.15% 32.87% 31.54% 5.89% 1.56% 

  สรุปจากตารางความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมตามประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ท่ี 
ระดับความพึงพอใจมาก(4 คะแนน) = 32.87% และความพึงพอใจปานกลาง(3 คะแนน) = 31.54% ความพึงพอใจ
ท้ังสองระดับนี้รวมกันได้ = 64.41% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญแ่ล้วมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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3.2.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ใน 
ด้านต่าง ๆ โดยมีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน บำรุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร การปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.12 7.73 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.01 7.35 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.04 7.16 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.01 7.23 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 7.36 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.28 7.44 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.11 7.32 
8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 7.29 7.36 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 7.11 

ภาพรวม 7.11 7.34 

  จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง    
ครั้งท่ี 1/2563 มีค่าเฉลี่ย = 7.11 และคร้ังที่ 2/2563 มีคา่เฉลี่ย = 7.34 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และ
การประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอุดหนุน
งบประมาณให้จังหวัดดำเนินการร่วมกับอำเภอและท้องที่ ฯลฯ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.69 7.59 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.95 8.50 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.81 8.81 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.01 7.61 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.83 7.26 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 6.45 7.61 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 6.84 7.77 
8)  การแก้ไขปัญหาทีต่รงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 6.75 7.89 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.58 7.46 

ภาพรวม 6.88 7.83 

จากตารางสรปุได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ครั้งท่ี 1/2563 มีค่าเฉลี่ย = 6.88 และคร้ังที่ 2/2563 มีค่าเฉลี่ย = 7.83 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาความสะอาด 
เรียบร้อยของชุมชน โดยให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จัดหาถงัใส่ขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชนและปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับสองข้างทาง ฯลฯ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.38 7.69 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.93 7.21 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.97 7.46 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.87 7.24 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 7.26 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.07 7.09 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.32 7.16 
8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 7.12 7.42 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 7.55 

ภาพรวม 7.04 7.34 

จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ครั้งท่ี 1/2563 มีคา่เฉลี่ย = 7.04 และครั้งท่ี 2/2563 มีค่าเฉลี่ย = 7.04 จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี การพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับอำเภอและจังหวัด ฯลฯ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.69 7.42 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.95 7.39 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.66 7.37 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.46 7.39 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 7.44 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 6.83 7.48 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.73 7.40 
8)  การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 7.02 7.07 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.74 7.46 

ภาพรวม 6.75 7.38 

จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
ครั้งท่ี 1/2563 มีค่าเฉลี่ย = 6.75 และคร้ังที่ 2/2563 มีคา่เฉลี่ย = 7.38 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดงานประเพณีท้องถิ่น การจัดงานวันสำคัญทางรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.88 7.48 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.08 7.32 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.11 7.51 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.92 7.48 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.69 7.52 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 6.95 7.59 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.11 7.62 
8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 7.10 7.62 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 7.61 

ภาพรวม 7.00 7.53 

จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คร้ังท่ี 1/2563 มีค่าเฉล่ีย = 7.00 และครั้งท่ี 2/2563 มีค่าเฉลี่ย = 
7.53 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาองค์กร จัดกจิกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือนำมาปรบัใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป การจัดหา/บำรุงรกัษา
และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อาคาร สถานท่ี ตลอดจนทรัพย์สินอ่ืนซึ่งอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลให้เพียงพอและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยต่าง ๆ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ฯลฯ 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
ครั้งท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2/2563 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.85 7.28 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.55 7.42 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.96 7.40 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.13 7.47 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.72 7.56 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 6.54 7.65 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.39 7.56 
8)  การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 6.40 7.61 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.58 7.63 

ภาพรวม 6.88 7.51 

  จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 6.88 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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 4. การวเิคราะห์เชงิคณุภาพ 
4.1 แผนการดำเนนิงาน (ตามแบบ ผด. 02) 

ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน…..แผนงานเคหะและชมุชน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรง
ยางเชื่อมต่อถนนสายแม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.ยาว 23 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม.ฯ 

62,000 62,000 แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน ม.4 ต.เขาวัว 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น พร้อมฝังท่อระบาย
น้ำ ซอยหน้าเขาเชื่อมต่อซอยพลอยแหวน 12 
หมู่ที่ 7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อนฯ 

289,900 258,668.41 แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน ม.7 ต.พลอยแหวน 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยฮันนี่โฮม หมู่ที่ 
4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. 
มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ฯ 

355,500 353,000 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.4 ต.เขาวัว 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 10 
(บ้านเจ๊นชุ) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบุรี 
(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

292,500 291,500 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.9 ต.เขาวัว 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 4 
(บ้านเจ้พา) หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) 

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

292,500 291,500 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.9 ต.เขาวัว 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านนกเต็น 
ถนนสุขุมวิท ซอย 4 หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ฯ 

344,800 344,500 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.9 ต.เขาวัว 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 13/1 
หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม ่จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า 
ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย 
0.03 ม.   มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.ฯ 

280,000 279,120 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.1 ต.พลอยแหวน 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 
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ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

8 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 31 หมู่
ที่ 4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่3/2562) 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 195 ม. หนาเฉลี่ย 
0.03 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.ฯ 

227,600 226,785 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.4 ต.พลอยแหวน 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

9 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าผิวจราจรเดิมถนนหลังศาลเจ้าห้วยระกำ 
ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อรุณ หมู่ที่ 6  
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 
0.03 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.ฯ 

140,000 139,560 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.6 ต.พลอยแหวน 
มีถนนสำหรับการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หลังบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.75 ม. สูง 
0.31 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 200 ม.ฯ 

356,000 356,000 แล้วเสร็จ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขังได้ 

11 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟรายทาง) 
ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 15 
หมู่บ้าน 

100,000 
(เดิม 180,000 บาท  
โอนลด 80,000 บาท) 

91,761 
 

แล้วเสร็จ ประชาชนได้รับความสะดวก
และมีความปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

12 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนรัตนวิถีเชื่อมเข้าซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) 
หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ช่วงที่ 1 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 570 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. 
ยาว 310 ม. หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.ฯ 

2,340,000 
 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1,788,130.84 
 

แล้วเสร็จ สามารถสง่เสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นทีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

13 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมู่ที่ 4         
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ช่วงที่ 1 
กว้าง 12 ม. ยาว 25 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 580 ม.หรือมพีื้นที่ก่อสร้างฯ 3,200 ตร.ม.ฯ 

1,700,000 
 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1,063,682.31 
 

แล้วเสร็จ สามารถสง่เสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นทีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6     
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (แผนฯ เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2563) 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า 
ผิวจราจรเดิม ขนาด กว้าง 6 ม.ความยาวรวม 2,480 
ม. หนา 0.05 ม. โดยช่วงที่ 1 ยาว 455 ม. ช่วงที่ 2 
ยาว 360 ม.ช่วงที่ 3 ยาว 705 ม. ช่วงที่ 4 ยาว 
960 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,880 ตร.ม.ฯ 

5,423,000 
 
 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,941,383.18 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.6 ต.เขาวัว  
มีถนนสำหรับการขนส่ง
สินค้าเกษตรและการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
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ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน...…แผนงานการเกษตร 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณศาลาเขาน้อย) 
หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ มีขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

125,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 
 

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณประปา
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ มีขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

125,000 120,000 
 

แล้วเสร็จ ประชาชน ม.8 ต.เขาวัว    
มีน้ำเพื่อการอุปโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีิต…..แผนงานสาธารณสขุ 

17 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ จำนวน 15 
หมู่บ้าน 

100,000 17,400 แล้วเสร็จ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ฯ 

60,000 58,030 
 

แล้วเสร็จ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีิต…..แผนงานสาธารณสขุ 

19 
 

โครงการสำรวจขอ้มูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน 
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

สำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จำนวน 15 หมู่บ้าน 

12,000 0 
(ดำเนินการโดย  

ไม่ใช้งบประมาณ) 

แล้วเสร็จ มีข้อมูลจำนวนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นที่ 
ที่เป็นปัจจุบัน 

20 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 
 

ดำเนินโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ ฯลฯ 

300,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

21 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี/ที่ทำการปกครอง
จังหวัดจันทบุรี 

อุดหนุนงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี/ที่ทำ
การปกครองจังหวัดจันทบุรี 

75,000 
 

(เดิม 100,000 บาท 
โอนลด 25,000 บาท) 

0 *ยกเลิกโครงการ - 
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ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต…..แผนงานการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

22 โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสาเพื่อเสริมสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนแข็งแรง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่าง ๆ ของสตรีอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน 140 คน 

30,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

23 โครงการอบรม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน 
100 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อม 

40,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

24 ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ 
เยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
จำนวน 50 คน 

20,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชวีิต…..แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการกีฬาและนันทนาการ 

 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการกีฬาและนันทนาการสำหรับ
ดำเนินกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการทุกหมู่บ้าน 

20,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีิต…..แผนงานงบกลาง 

26 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 747 คน 5,934,000 5,592,300 
 

แล้วเสร็จ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

27 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ จำนวน 120 คน 1,152,000 1,072,000 
 

แล้วเสร็จ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

28 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 9 คน 54,000 54,000 
 

แล้วเสร็จ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดส้อม…..แผนงานเคหะและชุมชน 

29 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาด 
และความเรียบร้อยของชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการดูแลรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การคัดแยกขยะ
การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยฯ 

50,000 50,000 
 

แล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด 
ของชุมชน 
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ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว…..แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

30 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน 
งานปิดทองพระพุทธบาทจำลอง 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจัด
งานปิดทองพระพุทธบาทจำลอง ณ เขาพลอยแหวนฯ 

0 
(เดิมตั้งไว้ 40,000 บาท 
โอนลด 40,000 บาท) 

0 *ยกเลิกโครงการ - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูปิัญญาทอ้งถิน่…..แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

31 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐ
พิธีและงานพิธีการต่าง ๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและ
งานพิธีการต่าง ๆ 

50,000 32,165 
 

แล้วเสร็จ ประชาชนมีส่วนร่วมในงาน
รัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูปิัญญาทอ้งถิน่…..แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

32 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน การจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีไทยต่าง ๆ 

20,000 0 *ยกเลิกโครงการ - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง การบรหิารจัดการ…..แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

33 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ กรณีเลือกตั้งซ่อมและ
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

418,000 
(เดิม 500,000 บาท 
โอนลด 82,000 บาท) 

0 *ยกเลิกโครงการ - 

34 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาองค์กร 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 80 คนฯ 

660,000 
(เดิม 720,000 บาท
โอนลด 60,000 บาท) 

522,538 
 

แล้วเสร็จ ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน
ได้รับความรู้มีความเข้าใจ
จากการอบรมศึกษาดูงานฯ 

35 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 

 

จ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ จำนวน 19 คน 
ระยะเวลา 12 เดือน อาทิ เช่น การจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 

2,736,000 
(เดิม 2,916,000 บาท 
แก้ไขงบให้ตรงตาม
จำนวนคนที่จ้างเหมาฯ) 

2,736,000 
 

แล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ
สาธารณะของเทศบาลฯ ที่มี
คุณภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ 

36 โครงการจัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

จัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด 

82,000 
(เดิม 100,000 บาท 
โอนลด 18,000 บาท) 

28,490 
 

แล้วเสร็จ การจัดเก็บภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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ลำดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผลทีไ่ด้รบัจริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง การบรหิารจัดการ…..แผนงานงานรกัษาความสงบภายใน 

37 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ จำนวน 1 จุด 

5,000 
(เดิม 15,000 บาท 
โอนลด 10,000 บาท) 

3,185.54 แล้วเสร็จ ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยตามจุดจัดตั้งขึ้น 

38 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) 

ฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวนไม่น้อย
กว่า 50 คน  

87,000 
 

(เงินสะสม) 

0 *ยกเลิกโครงการ - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง การบรหิารจัดการ…..แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

39 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
 

จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน และเวที
ประชาคมระดับตำบลในเขตเทศบาล 1 ครั้ง 

10,000 0 
 

(1/63_เบิกจ่าย
รวมในโครงการที่ 28 
จำนวน 2,500 บาท) 

แล้วเสร็จ มีข้อมูลในการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ 
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4.2 แผนการดำเนนิงาน (ตามแบบ ผด. 02/1 รายการจดัหาครภุณัฑ)์ 

ลำดบั แผนงาน ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ เบกิจา่ย ผลการดำเนนิงาน ผลทีไ่ด้รบัจริง 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 
51,000 49,500 

 
แล้วเสร็จ มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้

งานเพียงพอ 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 

จำนวน 1 เครื่อง 
2,600 2,500 

 
แล้วเสร็จ มีเครื่องพิมพ์ฯ สำหรับ

ใช้งานเพียงพอ 
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  

3 เครื่อง 
7,500 7,350 

 
แล้วเสร็จ มีเครื่องสำรองไฟสำหรับ

ใช้งานเพียงพอ 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 7 ตู้ 25,900 23,100 

 
แล้วเสร็จ มีตู้ใส่เอกสารสำหรับใช้

งานเพียงพอ 
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 
34,000 34,000 

 
แล้วเสร็จ มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้

งานเพียงพอ 
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป /

งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  

5 เครื่อง 
12,500 12,000 

 
แล้วเสร็จ มีเครื่องสำรองไฟสำหรับ

ใช้งานเพียงพอ 
7 แผนงานเคหะชุมชน/งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
17,000 17,000 แล้วเสร็จ มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้

งานเพียงพอ 
8 แผนงานเคหะชุมชน/งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  

1 เครื่อง 
2,500 2,400 

 
แล้วเสร็จ มีเครื่องสำรองไฟสำหรับ

ใช้งานเพียงพอ 
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4.3 สรุปผลการดำเนินงานจากแผนการดำเนินงาน (ตามแบบ ผด. 02 และ แบบ ผด. 02/1) 
*ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563 (แบบ ผด. 02) แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 16 โครงการ 
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ {(15/16) x100} = 93.75% 
 -โครงการที่ยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ {(1/16) x100} = 6.25% 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต จำนวน 12 โครงการ 
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ {(6/12) x100} = 50% 
 -โครงการที่ยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ {(6/12) x100} = 50% 
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 
 -โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ {(1/1) x100} = 100% 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเท่ียว จำนวน 1 โครงการ 
 -โครงการที่ยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ {(1/1) x100} = 100% 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีฯ จำนวน 2 โครงการ 
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ {(1/2) x100} = 50% 
 -โครงการที่ยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ {(1/2) x100} = 50% 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ จำนวน 7 โครงการ 
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ {(5/7) x100} = 71.43% 
 -โครงการที่ยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ {(2/7) x100} = 28.57% 

*ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563 ในภาพรวม จากท้ังหมด 39 โครงการ ดังนี้ 
-โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   คิดเป็นร้อยละ (28/39x100)  = 71.80%  
-โครงการที่มีการยกเลิก    คิดเป็นร้อยละ  (11/39x100) = 28.20% 

*ร้อยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อครภัุณฑ์ ปี 2563 (แบบ ผด. 02/1) ดังน้ี 
-ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ {(8/8) x100} = 100% 

5. สรุปผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมินผล 
  5.1 เชงิปรมิาณ (Quantity)  
   ผลท่ีได้จากดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 คือ โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนฯ
จำนวน 86 โครงการ นำมาต้ังงบประมาณดำเนินการ 39 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 28 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 11 โครงการ  
  5.2 คณุภาพ (Quality)  
   โครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ มีคุณภาพเป็นไปตามแบบรูปรายการและ
มาตรฐานท่ีกำหนด ประกอบกับประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนรว่มในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่กำหนด 
  5.3 ค่าใชจ้่าย (Cost)  
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะต่ำกว่าราคากลาง
ท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากมีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาหลายราย ในส่วนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายก็ 
จะต่ำกว่าท่ีกำหนดงบประมาณดำเนินการไว้ เน่ืองจากราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงานตามโครงการน้ันถูกลง  
ประกอบกับบางรายการไม่ได้เบิกจ่าย และโครงการพัฒนาบางส่วนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
(c0vid-19) จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
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  5.4 เวลา (Time) 
   การดำเนินการตามโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ ยกเว้นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะล่าช้ากว่าท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เน่ืองจากผู้รับจ้างรับงาน
ไว้หลายแห่ง และมีโครงการจำนวนมาก จึงไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดในสัญญาจ้าง ทำให้ต้องเสียค่าปรับตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง   
  5.5 การไดร้ับประโยชน์ (Benefit) 
   ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ ดังน้ี โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนน ประโยชน์ท่ีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปได้รับ คือ  สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและมีปลอดภยั
มากขึ้น ส่วนโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือการมีร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรบัประโยชน์ท่ี
เทศบาลฯ ได้รับน้ัน อาทิ เช่น จากประเด็นการพัฒนาถนนตามเส้นต่าง ๆ ทำให้การขนสง่ผลผลิตต่าง ๆ ของเกษตรกร 
และของผู้ประกอบการ ทำให้การค้าขายในพ้ืนท่ีมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น 
  5.6 การวัดผล (Measurement) 
   การวัดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 สามารถวัดได้จากตัวช้ีวัด 
(KPI) ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ โดยส่วนใหญ่โครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กำหนดตัวช้ีวัด
เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินการโครงการนั้น ๆ เป็นประชากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของหมู่บ้านที่จัดทำโครงการพัฒนา ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับโครงการ
ด้านอ่ืน ๆ เช่น โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัดผลจากจำนวนผู้มีสทิธ์ิท่ีได้รับเบี้ยยัง
ชีพตามที่กำหนดไว้ในตัวช้ีวัดของโครงการ ว่าครบถ้วนหรือไม่ และโครงการ/กิจกรรมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี 
ต่าง ๆ สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประกอบกับการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้ันตอน ซึง่สรุปได้ว่าการวัดผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ 
  5.7 ผลกระทบ (Impact) 
   ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจริงในพื้นท่ี จากการดำเนินการโครงการพัฒนาตามแผนฯ ปี 2563 จะ
เกิดเฉพาะในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการท่ีกำหนด ผลกระทบกับประชาชนที่ใช้เส้นทางและทีอ่ยู่
ใกล้เคียงบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างน้ันไม่ได้รบัความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับมีกลิ่น ควัน และเสียง จากเครื่องจักร 
ท่ีดำเนินการก่อสร้างรบกวนผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง เม่ือดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ผลกระทบน้ันก็หมดไป 
สำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ีไมม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการนั้น เป็น
โครงการขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลผลกระทบในด้านบวกท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังจาก
ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จ กจ็ะเป็นการสร้างความเจริญให้ส่วนรวมและสง่ผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น 
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สว่นที ่4   สรุปผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 
 1.1 ความสำเรจ็การพฒันาตามยทุธศาสตร ์
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเทศบาลฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงและซอ่มแซมไฟรายทาง ซ่ึงทำใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น ก่อสรา้งรางระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ลดการท่วมขงัไนพ้ืนท่ี ขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพ่ิมเติม เพ่ือสำรองแหล่งน้ำสำหรับใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ในฤดูแล้งท่ีแหล่งน้ำอาจขาดแคลน 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต ประชาชน กลุ่มผู้สงูอายุ คนพิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพอย่างทั่วถึง การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ี ท้ังโรค
ไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภยัจากโรคติดต่อดังกล่าว ประกอบกับการบูรณา
การการส่งเสริมสุขภาพที่ดีร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ทำให้สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และเทศบาลฯ ได้จัดต้ัง
ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ ขึ้น เพ่ือดำเนินการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิทกุกลุ่มวัย โดยร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. ในพ้ืนท่ี 
ทำให้ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลฯ ได้ดำเนินการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้มีความสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังในทุก ๆ หมู่บ้าน พร้อมจัดทำถังขยะเปียกในแต่
ครัวเรือน ตามนโยบายการลดปริมาณขยะของรัฐบาล ซึ่งทำให้เทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้และเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่ดำเนินการคัดแยกขยะไปขาย พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ มี
ส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะตามถนนเส้นทางต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว โดยเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวกิจกรรมการในระดับต่าง ๆ เช่น ในระดับท้องถิ่น อำเภอ 
และระดับจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเติบโตขึ้น   
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยเทศบาลฯ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีองท้องถิ่น 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีต่าง ๆ ทำให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 

ผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ โดยเทศบาลฯ ได้ส่งเสริมให้ 
บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การทำงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ สำหรับใช้ในภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยชุมชน หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และภาคประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ในการพัฒนาครอบคลมุทุกด้านตามศักยภาพเทศบาลฯ   

61 
 



 

 1.2 การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณ วัดได้จากการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ปี 2563 จากโครงการ 

ท่ีนำมาต้ังงบประมาณดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 39 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ และ
ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ 
  การวัดผลในเชิงคุณภาพ วัดได้จากคุณภาพของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการพัฒนาใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบรปูรายการท่ีกำหนด ส่วนโครงการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ก็ได้มาตรฐาน
ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ 
 1.3 ความสำเรจ็การพฒันาตามเป้าหมาย 
  1.3.1 เป้าหมายกลุ่มโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามแบบ
รูปรายการท่ีกำหนดไว้ในโครงการนั้น ๆ 
  1.3.2 เป้าหมายกลุ่มโครงการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามจำนวนผู้มีสิทธ์ิได้รับเบ้ียยังชีพท่ีกำหนดไว้ (ยังมีชีวิตอยู่) 
โดยผู้สูงอายุ คนพิการ และผูป่้วยเอดส์ ท่ีมีสิทธ์ิได้รับเบ้ียยังชีพ ได้รับครบถ้วนทุกคน ตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.3.3 เป้าหมายกลุ่มโครงการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ และโครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสทิธิภาพในการพัฒนาองค์กร 
ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีกำหนดไว้ และการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ตามข้ันตอนในโครงการ 
 1.4 ความสำเรจ็การพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

การพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ท่ีต้ังงบประมาณไว้และดำเนินการจนแล้วเสร็จน้ัน ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ เริ่มต้ังแต่การนำเสนอโครงการพัฒนาในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคมตำบล โดยร่วมกัน
พิจารณาในเบ้ืองต้น  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการแผนในระดับต่าง ๆ จนนำไปสู่กระบวนการพิจารณาจัดทำงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ซึ่งประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น โครงการพัฒนาถนนเส้นทางต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับโดยตรง คือ การเดินทาง การขนส่ง
สินค้า มีความสะดวกรวดเร็ว ส่วนประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อม คือ ทำให้ชุมชนหมู่บ้าน การค้าขาย เศรษฐกิจในพ้ืนที่
โดยรวมดีขึ้น  
 1.5 ผลสำเรจ็ที่วดัได ้
  ความสำเร็จที่วัดได้จากการดำเนินการโครงการต่าง ๆ คือ จำนวนประชาชน/ครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์
จากการดำเนินการโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีดำเนินการ
ก่อสร้างฯ พ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับประโชน์จากการใช้สาธารณูปโภคน้ัน ส่วนโครงการพัฒนาด้านสังคมและด้านอ่ืน ๆ  
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม หรือผูมี้สิทธ์ิตามโครงการท่ีกำหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 

 2.1 ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
  ส่งเสริมให้เวทปีระชาคมในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้งบประมาณของหมู่บ้านเพื่อพัฒนาในการดำเนินกิจกรรมที่หมู่บ้านหรอืตำบลมีศักยภาพท่ี
สามารถจัดทำได้เอง ทำให้สามารถลดจำนวนโครงการและงบประมาณที่ท้องถิ่นจะต้องนำไปพัฒนา พร้อมทั้งบูรณาการ
การจัดทำแผนในระดับต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยประสานให้จัดทำแผนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทำ
ให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการและเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และ 
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สามารถเสนอแผนงานและโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนกลางได้ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ 
 2.2 ข้อสงัเกต 

จาการพัฒนาในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ 
พัฒนาคุณถาพชีวิตและสังคม และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยได้เน้นในการใช้งบประมาณใน 3 ด้านน้ี
เป็นหลัก ซึ่งใน 3 ด้านที่เหลือ ได้แก่ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลได้ใช้งบประมาณในการ
ดำเนินการรองลงมา เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ ่เพราะ
ปัจจุบันระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้การพัฒนา
และการใช้จ่ายงบประมาณในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกด้านและครอบคลุมประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 

เทศบาลควรต้ังงบประมาณดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านและครอบคลุมประเด็นปัญหา โดย 
จัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล มคีวามสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
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1. คำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาววั-พลอยแหวน 
 

 
 

 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ที่ 139/๒๕62 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
 ------------------------------  

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกอบด้วย 

1. ด.ต.ถวิล  ขนัวิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กรรมการ 
2. นางสุจินต์  หาญปราบ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กรรมการ 
3. นางสาวจิตรลดา  สทุธิผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กรรมการ 

        4. นางนัฐนันท์  นิธิวัฒนผกากูล  ผู้แทนประชาคมตำบล (หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว)  กรรมการ 
        5. นายสามารถ  สามัคค ี   ผู้แทนประชาคมตำบล (หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน) กรรมการ 
        6. นายศิลา  หลิมเจรญิ   ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่  กรรมการ 
        7. นายดำรงศักด์ิ  ตระกรุดทอง  ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม ่  กรรมการ 
        8. นายทรรศน  แจ้งประดิษฐ ์  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 

9. นางปิ่นมนัส  รักมิตร   ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
        10. นายประทีป  อรรถวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการปกครอง)   กรรมการ 

11. นายสุนันท์ ประสพสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)   กรรมการ 
       ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันท่ี  4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

             นายอุทัย  เพ่งจิตต์ 
            (นายอุทัย  เพ่งจิตต์) 
        นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
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2. คำสัง่แตง่ตัง้ประธานและเลขานกุารคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลเขาววั-พลอยแหวน 

                              
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ที่ 153/๒๕62 

เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

------------------------------ 
ตามท่ีได้มีคำสัง่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ท่ี 139/๒๕62 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ไปแล้วนั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1/2562 จึง
แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดังน้ี 

(๑) ด.ต.ถวิล  ขันวิเศษ     ประธานกรรมการ 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขต 2 
(๒) นางปิ่นมนัส  รักมิตร     กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันท่ี   11   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

             นายอุทัย  เพ่งจิตต์ 
            (นายอุทัย  เพ่งจิตต์) 
        นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
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3. แบบสำรวจความพงึพอใจของประชาชน  
 
 
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 

  1.เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลเขาวัว-
พลอยแหวนได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ….…ในรอบครึ่งปีแรก/หลัง (ตุลาคม……..-มีนาคม…….)/……………….. 
  2.เพ่ือนำผลจากการสำรวจมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป 

คำชีแ้จง   
1.ผู้ตอบแบบสำรวจ คือ ประชาชนท่ัวไป/ผู้นำชุมชน/สท./กำนัน/ผู้ใหญบ้่าน/กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน 

ฯลฯ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
2.แบบสำรวจความพึงพอใจมี 4 ส่วน ดังนี้ 
           ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  
 ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

สว่นที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไป  (โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง) 
1.  เพศ            (1)  ชาย    (2)  หญิง   
2.  อาย ุ   (1)  ต่ำกว่า  20  ปี   (2)  20-30  ปี   (3)  31-40  ปี 
   (4)  41-50  ปี   (5)  51-60  ปี   (6)  มากกวา่  60  ปี 
3.  การศกึษา  (1)  ประถมศึกษา        (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 
   (4)  ปริญญาตร ี   (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี   (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3)  ค้าขาย  ธุรกจิส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง    (5)  นกัเรยีนนักศึกษา   (6)  เกษตรกร 

 (7)  อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................ 

สว่นที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาววั-พลอยแหวนในภาพรวม 
(โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  
3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด) 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น      

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง      

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปี…….….(รอบคร่ึงปีงบฯ) 
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สว่นที ่ 3  ความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในดา้นต่าง ๆ 
ทีไ่ดด้ำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบครึง่ปงีบประมาณ (ครึง่ปแีรก) โดยมทีัง้หมด 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

(โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยคะแนนเต็ม 10 ท่านจะ
ให้คะแนนเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนเท่าใด) 

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ำ รางระบายน้ำ การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร การปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ 

ความพงึพอใจการพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน   
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ ในพ้ืนท่ี  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และการประชาสัมพันธ์
กระจายข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอุดหนุนงบประมาณให้จังหวัด
ดำเนินการร่วมกับ อำเภอและท้องที่ ฯลฯ 

ความพงึพอใจการพัฒนาด้านสงัคมและคณุภาพชวีติ   
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           
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ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 
โดยให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จัดหาถังใส่ขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน และปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับสองข้างทาง ในช่วงระยะเวลาที่สามารถดำเนินการปลูกได้ในแต่ละปี ฯลฯ 

ความพงึพอใจการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

 
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว เช่น การสง่เสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี         
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ในระดับอำเภอและจังหวัด ฯลฯ 

ความพงึพอใจการพฒันาดา้นการท่องเที่ยว   
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           
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ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นศาสนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาท้องถิน่ เช่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินการจัดงานประเพณีท้องถิ่น และการจัดงานวันสำคัญทางรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ความพงึพอใจการพฒันาดา้นศาสนาศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมปิญัญาท้องถิน่ 

ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

 
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิารจัดการ เช่น การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือนำมาปรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีต่อไป การจัดหา/บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้สำนักงาน อาคาร สถานท่ี ตลอดจนทรัพย์สินอ่ืนซึ่งอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลให้เพียงพอและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ ของ ศูนย์ อปพร.เทศบาล และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ฯลฯ 

ความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ           

5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด           

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น           

8)  การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชน           

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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4. ผลการดำเนินงาน (รปูภาพโครงการ) โดยสังเขป 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยข้างโรงยางเชื่อมต่อถนนสายแม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 62,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเขาเช่ือมต่อซอยพลอยแหวน 12   
หมู่ท่ี 7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 258,668.41 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน ซอยฮันน่ีโฮม หมู่ท่ี 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
(งบประมาณ 353,000 บาท) 
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 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 13/1  
หมู่ท่ี 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 279,120 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน ซอยบ้านนกเต็น ถนนสุขมุวิท ซอย 4 หมู่ที ่9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี (งบประมาณ 344,500 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 31 หมู่ท่ี 4 
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 226,785 บาท) 
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 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้านนายสายัณห์ หมูท่ี่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี (งบประมาณ 356,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมู่ท่ี 4         
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 1,063,682.31 บาท/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรตันวิถีเช่ือมเข้าซอย 9 (บ่อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ) 
หมู่ท่ี 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 1,788,130.84 บาท/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย  
หมู่ท่ี 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณ 4,941,383.18 บาท/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนที่ (งบประมาณ 17,400 บาท) 
  -กิจกรรมป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก/โรคชิกุนคุนยา/โรคโควิด 19  
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 12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งบประมาณ 58,030 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร (งบประมาณ 522,538 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (งบประมาณ 3,185.54 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล (งบประมาณ 2,500 บาท) 
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