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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้
ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวจึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทา งการ พัฒนา ได้ อย่ า ง เป็ น รู ป ธร รมและ เกิ ดความชั ด เ จนที่ จ ะท า ให้ ทร าบถึ ง จุ ดแข็ ง  ( strengths)                    
จุ ด อ่อน  (weaknesses)  โ อกาส (opportunities)  ปัญหาหรือ อุปสรรค ( threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่ น              
(พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเขาขาว 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล เขาขาวให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล        
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มสี่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเขาขาว  หรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหนว่ยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 

 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว      
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เขาขาว          
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดงักล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก           
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัต ถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้                 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  



  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่ งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้ รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่ งการ เ พ่ือแก้ ไขปัญหาที่ ได้จากรายงา นสรุป                       
ซ่ึงอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว เพ่ือใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม และ 
เมษายน – กันยายน ของทุกปี 
  
 

ขัน้ตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเขาขาว 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.เขาขาว 

ตุลาคม 2563 / มีนาคม 2564 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเขาขาว 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเขาขาว 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลเขาขาว 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลเขาขาว  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวนั 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ    
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม      
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รบัการบริการประชาชนในเขตต าบลเขาขาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 
      1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะ       
เวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว               
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนชุมชนต าบล 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ห่างไกลยาเสพติด  ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง” 

2.  พันธกิจ (Mission)   
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
2.ส่งเสริมด้านการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
3.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
5.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น 
6.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
7.จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้องการของประชาชน 
8.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
10.รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุลและยั่งยืน 
11.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง 
   ทั่วถึง 
2.ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางใน 
    การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึน้ 
3.การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
4.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 

            5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    6. การบริหารจัดการภาครัฐทีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 
 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.1. การด าเนินการด้านคมนาคม 

1.2. การด าเนินการด้านแหล่งน้ าและประปา  
1.3. การด าเนินการด้านไฟฟ้า  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 2.1. การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 3.1. การด าเนินการด้านการศึกษา 

3.2. การด าเนินการด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
      3.3. การด าเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 

3.4. การด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3.5. การด าเนินการด้านการสาธารณสุข  
3.6. การด าเนินการด้านกีฬาและยาเสพติด 
3.7. การด าเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา 4.1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 5.1. การด าเนินการด้านการเมือง และการบริหารองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนภูมิ  แสดงแผนภูมิโครงการที่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา                  
มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน  58  โครงการ  จ านวนเงิน  16,801,944.22 .-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์        
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารองค์กร 

22 
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รวม 58 16,801,944.22 
 

 
 
 
 



 
  สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -  2564     

 2561 2562 2563 2564 
โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

19 17 15 10 20 20 24 22 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 2 2 1 2 1 1 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

52 35 38 20 39 37 37 31 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

7 4 2 1 2 1 4 3 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง และบริหาร
องค์กร 

6 5 3 3 3 3 4 2 

รวม 87 63 60 35 66 62 70 36 

 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จั งหวัดนครศรีธรรมราช ตามยุทธศาสตร์ที่  1 การบริหารจัดการน้ า   ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  



สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช          
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกัน
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า                                             
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพยากรน้ า และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และการ
บริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และบริการสู่สากล 

 
2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว (พ.ศ.2561 - 2565) 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ห่างไกลยาเสพติด  ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารองค์กร 

3. เป้าประสงค์ 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ส่งเสริมการผลิต

และจ าหน่ายสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท จัดให้มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

2. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่ม
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ก าจัด บ าบัดมลพิษ ส่งเสริมสนับสนุน ครัวเรือนใช้พลังงานทดแทน 

3. ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม พัฒนาการกีฬา  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 



4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

4. ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานในการใช้เส้นทางด้านคมนาคม มีความสะดวก

ในด้านแหล่งน้ าและการประปา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 ต่อปี 
2. ประชาชนได้รับความรู้และส่งเสริมการอาชีพและการเกษตรกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

 3. การจัดบริการด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเพณีท้องถิน่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
ระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมด้านการกีฬาและยาวเสพติดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.เขาขาว 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

10 ของจ านวนประชากรในเขต อบต.เขาขาว 
  7. อบต.เขาขาว มีผลการปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ 65 
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

5. ค่าเป้าหมาย 

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  2.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในต าบล 
  3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  5.  อบต.เขาขาว มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  6.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
6. กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาก่อสร้างถนนด้านคมนาคม การประปาหมู่บ้านและปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และ
การไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 



  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับ
ประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนาด้าน

ความจ าเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน 
  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ        
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน(Weak– W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส 
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาขาว  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
1) จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในเกณฑ์
ดี สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน และสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือทาง
ราชการได้ 

2. ราษฎรในชุมชนส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการท าโครงการและ
กิจกรรม 

3. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ซึ่งมี ความ
เข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
5. พ้ืนที่ต าบลเขาขาวเหมาะท่ีจะท าการเกษตร  ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 

2) จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1. ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ต าบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
3. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
4. รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
5. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน     

3) โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  

งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมา
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

2. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพมากขึ้น และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว  
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  อยู่ในเขตอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัย 
แล้ง 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกท าให้การขนส่งสินค้า และการ
เดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก 
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4) อุปสรรค   ( Threat - T) 
1. ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม 
3. ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  น้ าท่วม 
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
6. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน ทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่   
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา  ปาล์ม

น้ ามัน พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวกับส่วนราชการใน 

พ้ืนที ่
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(8)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(9)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (10)  มีวัด   4  แห่ง    
 (11)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(12)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  มีกองทนุในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ   ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  จ านวน 24 กลุ่ม 
(16)  มีกลุ่มอุตสาหกรรม   จ านวน 7 แห่ง 
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๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ   

   
(9)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ านวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

 



 

          2.1.4  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วนต าบล

เขาขาว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ทุ น
มนุษย ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด าเนินการด้านคมนาคม 
การด าเนินการด้านแหล่ง
น้ า และประปา   กา ร
ด า เนินการด้านไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร น้ า  ดิ น 
ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

๑  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ด าเนินการด้านคมนาคม 
การด าเนินการด้านแหล่ง
น้ า และประปา   กา ร
ด า เนินการด้านไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ  
 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

19 17 

2 . ด้ า น กา ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

2. ส่งเสริมการแปรรูป 
การตลาด และการกระจาย
สินค้ า เ กษตร  เพื่ อส ร้ า ง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ละส ร้ า ง ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการแข่งขัน    

2 . ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และ
ฐ า น ชุ ม ช น ที่
เข้มแข็ง 
 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

2.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3 2 

3. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่ ง ขั น ไ ด้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

3. พั ฒน า ศั ก ยภ า พก า ร
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

3.การเสริมสร้าง
สันติภาพ สันติสุข 
อย่างยั่งยืน 

๓ การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ า ง
ยั่งยืน 

 

3.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านสังคม 

52 35 

4 . ด้ า น กา ร ส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.การพัฒนาขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการบริ ห า ร
และบริการสู่สากล 

๔ ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถท า ง ก า ร
บริหาร และบริการสู่สากล 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7 4 



 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาขาว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

  ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง และ
บริหารองค์กร 

6 5 

 รวม 87 63 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน- 
- แผนงานการเกษตร 

กองช่าง -ส านักปลัด 22 7,872,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง -ส านักปลัด - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านสังคม 
 

- ด้านบริหารทั่วไป 
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 

31 8,867,934.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

3 39,010 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการเมือง และบรหิารองค์กร 
 

- ด้านบริหารทั่วไป 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

2 23,000 

รวม     58 16,801,944.22 



 

 
 

สว่นที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  เมื่อวันที.่......................  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  

 
 

  สรุปความเหน็และข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม  บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่   ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวั ฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 



 

 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  เมื่อวันที่ ………………………          
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4 แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
---------------------------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  มีการด าเนินการด้านคมนาคม การด าเนินการด้านแหล่งน้ าและประปาการด าเนินการด้านไฟฟ้า ใน
พ้ืนที่ต าบลเขาขาว 

          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 มีการด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว  
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  
  มีการส่งเสริมการด าเนินการด้านการศึกษาการด าเนินการด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นและการด าเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์การด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการด าเนินการด้านการสาธารณสุขและการด าเนินการด้านกีฬาและยาเสพติดและการ
ด าเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ทับหมัน  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยุทธศาสตร์ 
 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลเขาขาวให้เป็นพ้ืนที่สะอาดมากยิ่งขึ้น 

 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารองค์กร 
การด าเนินการด้านการเมือง และการบริหารองค์กร 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และน า

เทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว   
ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ จ านวน  33  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 70 โครงการ ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2564  
   
  
 
   



 

  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาวจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงห้วงหกเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการด าเนินโครงการได้ตาม
แผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   
 

 



1.2 โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

1 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 485,000
สร้างพ้ืน เสริมเหล็กสายบา้นนายช านาญ ประมาณ
ฐาน พนัธ์เสง่ียม หมูท่ี ่3  

2 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 355,000 339,000        14/2564 24-ธ.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน เสริมเหล็กสายบา้นนายสุชาติ ประมาณ

ฐาน คงหอม หมูท่ี ่6

3 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินงบ 497,000 462,000        21/2564 10 ก.พ.64 60 วัน
สร้างพ้ืน เสริมเหล็กสายบา้นนายไสว ประมาณ
ฐาน รัตนพนัธ์ หมูท่ี ่1

4 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 473,000 471,000        13/2564 24-ธ.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน เคพซีล (Cape Seal) ประมาณ

ฐาน สายบา้นนางแก้ว หมูท่ี ่9 

5 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 480,000 478,000        27/2564 5-มี.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน เคพซีล (Cape Seal) ประมาณ
ฐาน สายบา้นนายทวี สังข์แก้ว -

นางเหมิ หมูท่ี ่4

6 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 489,000 488,000        19/2564 22-ม.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน พาราเคพซีล(Para Cape Seal) ประมาณ

ฐาน ซอยบ้านลุงสวสัด์ิ  หมูท่ี่ 2

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ทีม่ีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

7 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 473,000 472,000 33/2564 30-เม.ย.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน พาราเคพซีล(Para Cape Seal) ประมาณ
ฐาน สายซอยบา้นลุงเทง่ - ในทีน่า

หมูท่ี ่12

8 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 489,000 488,000        31/2564 9-เม.ย.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน พาราเคพซีล(Para Cape Seal) ประมาณ

สายบา้นนายเล็ก - 
ฐาน หว้ยหวายแดง หมูท่ี ่8 

9 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 488,000 437,000        12/2564 24-ธ.ค.-63 60 วัน
สร้างพ้ืน พารา-แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประมาณ

ฐาน (Para Aspaitic Concrete)
สายบา้นนายประสิทธิ์ ทองพลัด

หมูท่ี่ 5 
10 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 488,000 452,000     32/2564 29-เม.ย.-64 60 วัน

สร้างพ้ืน พารา-แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประมาณ

ฐาน (Para Aspaitic Concrete)
สายปอ้มอปพร - ข้างเขื่อน
หมูท่ี ่10

11 ด้านโครง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เงินงบ 489,000 440,000        18/2564 21-ม.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน พารา - แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประมาณ
ฐาน (Para Aspaitic Concrete)

สายหน้าวัดพนัธวาราม - 
ส่ีแยกบา้นผู้ช่วยน้อย หมูท่ี ่11

12 ด้านโครง โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เงินงบ 400,000 384,000        36/2564 1-มิ.ย.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนน ประมาณ
ฐาน สายบา้นนายบญุฤทธิ์ เค่ียมขาว 

นายวุฒิชัย เหมทานนท ์

หมูท่ี่ 12 - 5
           

         

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

13 ด้านโครง โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เงินงบ 254,000 244,000 39/2564 11-มิ.ย.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนน ประมาณ
ฐาน สายบา้นนายประคอง สมศักด์ิ

หมูท่ี ่1

14 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เงินงบ 309,000 286,000        24/2564 4-มี.ค.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน พารา - แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประมาณ
ฐาน ( Para Aspaitic Concrete )

ถนนซอยโรงงานยาง หน่วย 5 
หมูท่ี ่7

15 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนน เงินงบ 205,000 204,000        44/2564 29-มิ.ย.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน สายบา้นนายคล่อง หนูภยัยันต์ ประมาณ

ฐาน หมูท่ี ่8   

16 ด้านโครง โครงการปรับปรุงถนน เงินงบ 182,000 181,000        16/2564 15-ม.ค.-64 45 วัน
สร้างพ้ืน สายแพรกแดง - ประมาณ

ฐาน บา้นนายบรรยาย ทองเหลือ
หมูท่ี ่6

17 ด้านโครง โครงการปรับปรุงทอ่ลอดถนน เงินงบ 56,000 56,000          17/2564 15-ม.ค.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน จุดบา้นนายช านาญ พนัธ์เสง่ียม ประมาณ
ฐาน หมูท่ี ่3

18 ด้านโครง โครงการวางทอ่ระบายน  า เงินงบ 52,000 52,000          26/2564 4-มี.ค.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน คสล.ทางเข้าประปาหมูบ่า้น ประมาณ
ฐาน จุดทุง่ค้อ หมูท่ี ่7

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

19 ด้านโครง โครงการก่อสร้างหอถังระบบ เงินงบ 498,000 497,000 20/2564 5-ก.พ.-64 60 วัน
สร้างพ้ืน ประปาจุดบา้นนางวิลาศ ประมาณ
ฐาน โยธาทพิย์  หมูท่ี ่7

20 ด้านโครง โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เงินงบ 280,000 257,000        28/2564 13 ม.ีค.64 60 วัน
สร้างพ้ืน ทีดิ่นนางสมศรี ปรีดาศักด์ิ ประมาณ
ฐาน หมูท่ี ่6  

21 ด้านโครง โครงการติดตั งถังกรองน  า เงินงบ 97,000 97,000          42/2564 15-มิ.ย.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน จุดบา้นนายบญุรอด  เดชเชียร ประมาณ

ฐาน หมูท่ี ่12

22 ด้านโครง โครงการติดตั งถังกรองน  า เงินงบ 97,000 97,000          43/2564 15-มิ.ย.-64 30 วัน
สร้างพ้ืน จุดบา้นนายสมศักด์ิ  สุวโจ ประมาณ

ฐาน หมูท่ี ่12

23 ด้านโครง โครงการปรับปรุงฝายน  าล้น เงินงบ 494,000
สร้างพ้ืน ซอยลุงยูร หมูท่ี ่9 ประมาณ
ฐาน

24 ด้านโครง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินงบ 1,875,000 990,000        25/2564 4 ม.ีค.64 60 วัน
สร้างพ้ืน ระบบประปาหมูบ่า้นแบบผิว ประมาณ
ฐาน ดินขนาดใหญ่ จุดทุง่ค้อ

หมูท่ี ่7

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

25 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานวันเกษตร เงินงบ 300,000
การพัฒนาด้าน ต าบลเขาขาว ประมาณ
เศรษฐกิจ

26 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 21,500 12,900       ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั

ด้านสังคม  - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นทบันายเหลียว

27 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 17,200 9,030         ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นไสส้าน

ด้านสังคม  - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 430 ศพด. 23 ม.ิย.64
บ้านไสส้าน บา้นไสส้าน

28 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 34,400 28,380       ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สวนสมเด็จ

ด้านสังคม  - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ย่า 90
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

29 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 15,000 9,000            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั

ด้านสังคม   - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ทบันายเหลียว

30 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 12,000 6,300            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นไสส้าน

ด้านสังคม   - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300 ศพด. 23 ม.ิย.64
บ้านไสส้าน บา้นไสส้าน

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

31 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 24,000 19,800 ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สวนสมเด็จ

ด้านสังคม     - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ย่า 90
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

32 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 110,500 55,800          ศพด. 22 ม.ค.64

การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 52000 บา้นทบั 2 ม.ิย.64
ด้านสังคม   - ค่าจัดการเรียนการสอน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

33 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 76,500 23,400          ศพด. 22 ม.ค.64

การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 27,200          บา้นไสส้าน 2 ม.ิย.64
ด้านสังคม  - ค่าจัดการเรียนการสอน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กน

บ้านไสส้าน
34 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 187,000 86,400          ศพด. 25 ม.ค.64

การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 84000 สวนสมเด็จ 2 ม.ิย.64
ด้านสังคม   - ค่าจัดการเรียนการสอน ย่า 90

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

35 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 10,000 6,000            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั
ด้านสังคม   - ค่าหนังสือเรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

36 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 8,000 4,200            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 200 บา้นไสส้าน 23 ม.ิย.64
ด้านสังคม   - ค่าหนังสือเรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บ้านไสส้าน

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

37 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 16,000 13,200 ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สวนสมเด็จ
ด้านสังคม    - ค่าหนังสือเรียน ย่า 90

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

38 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 10,000 6,000            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ บา้นทบั
ด้านสังคม     - ค่าอุปกรณ์การเรียน นายเหลียว

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

39 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 8,000 4,200            ศพด. 7 ม.ิย.64
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 200 บา้นไสส้าน 23 ม.ิย.64
ด้านสังคม    - ค่าอุปกรณ์การเรียน  

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บ้านไสส้าน
40 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 16,000 13,200          ศพด. 7 ม.ิย.64

การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ สวนสมเด็จ

ด้านสังคม    - ค่าอุปกรณ์การเรียน ย่า 90
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

41 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 318,500 74,400          ศพด. 9-พ.ย.-63
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 76,880          บา้นทบั 25 ม.ค.64

ด้านสังคม   - โครงการอาหารกลางวัน 79,360          นายเหลียว 21 พ.ค.64
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 77,880          29 ก.ค..64
 ทบันายเหลียว

42 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 176,400 32,240          ศพด. 9 พ.ย.63
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 33,480          บา้นไสส้าน 25 ม.ค.64

ด้านสังคม   - โครงการอาหารกลางวัน 42,160          21 พ.ค.64
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 41,300          29 ก.ค..64
บ้านไสส้าน

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

43 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินงบ 499,800 120,280 ศพด. 6-พ.ย.-63
การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา ประมาณ 119,040 สวนสม 22-มี.ค.-64

ด้านสังคม     - โครงการอาหารกลางวัน 127,720        เด็จย่า 90 21 พ.ค.64
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 123,900        29 ก.ค..64
สวนสมเด็จย่า 90

44 ยุทธศาสตร์ ค่าอาหารเสริม (นม) เงินงบ 2,699,682 155,820.98   1/2564 30-พ.ย.-63
การพัฒนา ประมาณ 1,180,146.36  3/2564 30-ธ.ค.-63
ด้านสังคม 43,823.28     7/2564 5-มี.ค.-64

130,156.08   13/2564 18 มิ.ย64
200,782.12   14/2564 24 มิ.ย64
961,052.40   15/2564 16 ก.ค.64

45 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 628,000 157,000        6/2564 21-ม.ค.-64
การพัฒนา นักเรียน โรงเรียนบา้นเขาตาว ประมาณ 156,000        4/2564 24-พ.ย.-63
ด้านสังคม

46 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 1,048,000 261,000        8/2564 21-ม.ค.-64
การพัฒนา นักเรียนโรงเรียน ประมาณ 260,000        1/2564 18-พ.ย.-63

ด้านสังคม บา้นสามัคคีธรรม 145,000     15/2564 19 พ.ค.64
146,000        17/2564 23 ก.ค.64

47 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 748,000 180,000        2/2564 18-พ.ย.-63
การพัฒนา นักเรียนโรงเรียนบา้นไสส้าน ประมาณ 181,000        9/2564 21-ม.ค.-64
ด้านสังคม 178,000        13/2564 21 พ.ค.64

201,100        18/2564 23 ก.ค.64

48 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 392,000 101,000        5/2564 24-พ.ย.-63
การพัฒนา นักเรียนโรงเรียนวัดนิคมคีรี ประมาณ 101,000        10/2564 22-ม.ค.-64
ด้านสังคม 108,000        12/2564 21 พ.ค.64

103,000        20/2565 23 ก.ค.64

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

49 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน เงินงบ 2,080,000 517,000 7/2564 21-ม.ค.-64
การพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์ ประมาณ 513,000        3/2564 18-พ.ย.-63
ด้านสังคม นิคมกสิกรรมทุง่สง 494,000        11/2564 21 พ.ค.64

 483,000        16/2565 23 ก.ค.64

50 ยุทธศาสตร์ โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เงินงบ 300,000
การพัฒนา เยาวชนและประชาชน ประมาณ
ด้านสังคม ระดับต าบล

51 ยุทธศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬา เงินงบ 300,000
การพัฒนา  อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ประมาณ

ด้านสังคม

52 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานประเพณี เงินงบ 45,000 1,200            1/2564 19 ต.ค.63
การพัฒนา ลอยกระทง ประมาณ 41,800          1/2564 22 ต.ค.63

ด้านสังคม 1,500         2/2564 30 ต.ค.63

53 ยุทธศาสตร์ โครงการ การจัดงานเทศกาล เงินงบ 30,000
การพัฒนา ประเพณีชักพระ อ าเภอทุง่สง ประมาณ
ด้านสังคม

54 ยุทธศาสตร์ โครงการ การจัดงานประเพณี เงินงบ 7,000
การพัฒนา เดือนสิบ ประมาณ
ด้านสังคม

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

55 ยุทธศาสตร์ โครงการสืบสานประเพณี เงินงบ 2,000 2,000
การพัฒนา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น ประมาณ
ด้านสังคม “ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ นธาตุ” 

56 ยุทธศาสตร์ โครงการเยี่ยมบา้นเด็กและ เงินงบ 30,000
การพัฒนา เยาวชนต าบลเขาขาว ประจ าปี ประมาณ
ด้านสังคม งบประมาณ 2564

57 ยุทธศาสตร์ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น เงินงบ 240,000 160,000        8 หมู่
การพัฒนา หมูท่ี ่1 - 12 ในการด าเนินงาน ประมาณ

ด้านสังคม ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมูบ่า้นละ 

20,000  บาท
58 ยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค เงินงบ

การพัฒนา คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ประมาณ
ด้านสังคม 1. ส ารวจและขึ นทะเบยีนสัตว์ 17,064      14,979          20/2564 10-ก.พ.-64

ครั งที ่1
2. กิจกรรมฉีดวัคซีน 170,640    123,870        36/2564 19-มี.ค.-64
3. ส ารวจและขึ นทะเบยีนสัตว์ 17,064      19,149          53/2564 15-ก.ค.-64
ครั งที ่2

59 ยุทธศาสตร์ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เงินงบ 100,000 4,500            12/2564 28-ธ.ค.-64
การพัฒนา ทางถนนช่วงเทศกาลและ ประมาณ 7,000            13/2565 28-ธ.ค.-64
ด้านสังคม ประเพณีต่างๆ 2,000            14/2564 28-ธ.ค.-64

1,930            34/2564 31-มี.ค.-64
1,500            35/2564 8-เม.ย.-64
4,900            36/2564 8-เม.ย.-64
1,955            39/2564 8-เม.ย.-64
7,000            37/2564 8-เม.ย.-64

60 ยุทธศาสตร์ โครงการปอ้งกันและแก้ไข เงินงบ 30,000 *พื นทีต่ าบลเขาขาว
การพัฒนา ปญัหาภยัแล้ง ประมาณ ไม่ประสบปญัหา
ด้านสังคม ภยัแล้ง

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

61 ยุทธศาสตร์ โครงการนักเรียนปลอดภยั เงินงบ 5,000 5,000 39/2564 28-เม.ย.-64
การพัฒนา มีวินัยจราจร ประมาณ
ด้านสังคม

62 ยุทธศาสตร์ โครงการติดตั งสัญญาณไฟ เงินงบ 100,000 99,990          33/2564  26 มี.ค.64
การพัฒนา กระพริบตามทางแยกใน ประมาณ
ด้านสังคม ต าบลเขาขาว

63 ยุทธศาสตร์ โครงการปลูกปา่และฟืน้ฟู เงินงบ 50,000 10,010          64/2564  6 ส.ค.64
การพัฒนาด้าน ปา่ต้นน  า ประมาณ

การด้านสิง่
แวดล้อม

64 ยุทธศาสตร์ โครงการปล่อยพนัธุ์ปลาใน เงินงบ 50,000 20,000          61/2564  22 ก.ค.64
การพัฒนาด้าน แหล่งน  าสาธารณะและแหล่ง ประมาณ

การด้านสิง่ น  าธรรมชาติ

แวดล้อม

65 ยุทธศาสตร์ โครงการประชาสัมพนัธ์ปอ้งกัน เงินงบ 10,000 9,000            40/2564 29-เม.ย.-64
การพัฒนาด้าน และควบคุมไฟปา่ตามภาร ประมาณ
การด้านสิง่ กิจถ่ายโอน
แวดล้อม

66 ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการขยะมูลฝอย เงินงบ 29,600 *ไม่ได้ด าเนินการ
การพัฒนาด้าน แบบบรูณาการ ประมาณ

การด้านสิง่
แวดล้อม

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา



แหล่งทีม่า งบตาม วงเงินตาม วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบญัญัติ สัญญา สัญญา การด าเนินการ

67 ยุทธศาสตร์ โครงการบริหารจัดการศูนย์ เงินงบ 20,000 20,000 40/2564
การพัฒนาด้าน ปฏบิติัร่วมในการช่วยเหลือ ประมาณ
การเมืองและ ประชาชนขององค์กรปกครอง
บริหารองค์กร ทอ้งถิ่นอ าเภอทุง่สง

68 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานรัฐพธิีอ าเภอ เงินงบ 3,000 3,000            
การพัฒนาด้าน ทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ
การเมืองและ
บริหารองค์กร

69 ยุทธศาสตร์ โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เงินงบ 10,000 *ไม่ได้ด าเนินการ
การพัฒนาด้าน ประมาณ

การเมืองและ
บริหารองค์กร

70 ยุทธศาสตร์ โครงการเวทปีระชาคม เงินงบ 70,000 *ไม่ได้ด าเนินการ
การพัฒนาด้าน ประมาณ

การเมืองและ

บริหารองค์กร

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ เลขทีส่ัญญา







                                             





7,872,000       22 โครงการ




















