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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด   ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน จึง
ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 

๑)  เป็นการลด... 

บทน าบทน าบทน า   
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๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และไดป้ระกาศใช้ไปเมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้ใหญ่  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  25  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

 
 

(๑) ก าหนดแนวทาง... 
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 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด 

 
    ไว้หรือไม.่.. 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่ง
เป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมนิปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

ความส าคัญ... 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มัน่เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

    
 
 
 

 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
10) เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการ... 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ค าสั่งที่  213/๒๕๖2 ลงวันที่ ๑3 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 
ขั้นตอนที่ ๕ ... 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  
      
 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕. กรอบ... 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
   

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น  

  

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 
๒)  ด้านงาน... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท   
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประ เพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

 
๕.๒  การวิเคราะห์... 
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๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้าน
ที่บางส่วนอยู่ในเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  
ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  

       

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
       ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 
       ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 

๖.  ระเบียบ วิธีการ... 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  

(๓) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
 

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริ งหรือไม่  สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  

  
 

6.๒  วิธีในการ... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

~ ๑๒ ~ 
 

                                                                                                                                                                    

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 

(๒)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน

เชิงปริมาณ   
    (๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

      (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
   (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

    (๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
    (๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

    (๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis  (Key Performance Indicator) และ 
ผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  
ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

    (๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความ 
พึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้ใหญ่ในภาพรวม 

 
แบบท่ี  ๓/๓...   

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้ใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)     
 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

 
 

๙)  การประเมิน... 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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  ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุม กว้างยาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายณรงค์ชัย  โถแพ ประธานกรรมการ (ผู้แทนประชาคม ต.จรเข้ใหญ่) 
๒ นายมณู   สะอาดเอ่ียม กรรมการ (ผู้แทนประชาคม ต.จรเข้ใหญ่)    
๓ นายส ารวน  โพธิ์ระมาด กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ต.จรเข้ใหญ่) 
๔ นางวงเดือน  จันทกิจ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ต.จรเข้ใหญ่)     
๕ นายประภาส  ราตรีมีชัย   กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ต.จรเข้ใหญ่)     
๖ พัฒนากรผู้ประสานงานประจ าต าบลจรเข้ใหญ่ กรรมการ (พัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม้า)  
๗ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลจรเข้ใหญ่   
กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ/ภาคเอกชน) 

๘ นายบรรพจน์  นุชอนงค์   กรรมการ (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
๙ น.ส.อิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย    กรรมการ (หัวหน้าส านักปลัด)         

๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๑ นายกมลาสน์   เอ่ียมสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) 
๑2 นายทัศนะ  ธรรมวิชิต กรรมการและเลขานุการ  

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ)่ 
๑3 น.ส.ศุรจนากร  มณีอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) 
 

 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
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ส่วนที่ ส่วนที่   ๒๒  
 

 
 

 

 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  ลักษณะท่ีตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขท่ี  222  หมู่ที่ 2 

(บ้านจรเข้ใหญ่) อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 
 
  อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกโคเฒ่า   อ าเภอเมือง              จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ติดต่อกับต าบลนาคู          อ าเภอผักไห่              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลองครักษ์     อ าเภอบางปลาม้า       จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลดอนลาน     อ าเภอผักไห่             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกคราม    อ าเภอบางปลาม้า       จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

โดยต าบลจรเข้ใหญ่ อยู่ห่างจากอ าเภอบางปลาม้า ประมาณ 10  กิโลเมตร   มีเนื้อที่รวม  43.56  
ตารางกิโลเมตร  (27,225  ไร่)  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีจ านวน  9  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

                 หมู่ที่  1 บ้านดอนผักเสี้ยน     มี   นายอาทร        ทองธรรมชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านจรเข้ใหญ่      มี   นายกมลาสน์    เอ่ียมสุวรรณ      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3 บ้านล าบัว      มี นางดวง  เกิดเจริญ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  4 บ้านทับน้ า          มี นายธีระยุทธ      พละเลิศ           เป็นก านัน 
หมู่ที่  5 บ้านจรเข้น้อย        มี นายสาโรจน์       สะอาดเอ่ียม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6 บ้านโพธิ์ศรี            มี น.ส.วิไลรัตน ์ สะอาดเอ่ียม   เป็นผู้ใหญ่บ้าน                   
หมู่ที่  7 บ้านดอนหนามแดง   มี   นายศุภโชค     ไม้เนียม      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8 บ้านศาลาท่าทราย   มี   นายเฉลิมชัย   โถแพ               เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านกลาง      มี   นายธัชชัย บุษบรรณ          เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

         
แผนที่องค์การ... 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

~ 16 ~ 
 

 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบุรี 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้าง... 
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สภาองค์การ... 
 
 

 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
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โครงสร้าง... 
 

              

สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ 1 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 6 

  

สมาชิกสภา อบต. 
 หมู่ที่ 2 

 

สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 8 

สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ 3 

สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ 7 

 

สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 4 

สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 9 

  

สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 5 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  รองปลัด  
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(5)  นักจัดการงานทั่วไป  
(6)  นักทรัพยากรบุคคล   
(7)  นักพัฒนาชุมชน   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ   
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน   
-  พนักงานจ้าง  
    (๑)  คนงาน  จ านวน  6  อัตรา 
-  พนักงานจ้างเหมา 
    (1)  พนักงานขับรถดับเพลิง  1  อัตรา 
    (2)  พนักงานประจ ารถดับเพลิง  2 อัตรา 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง (ว่าง)   
(2)  นักวิชาการพัสดุ   
(3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 -  พนักงานจ้าง  
    (๑) คนงาน  จ านวน  1  อัตรา 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้าง  
   (๑)  คนงาน 2 อัตรา  

  
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (ว่าง)    
(2)  นักวิชาการศึกษา   (ว่าง) 
(๓)  ครู  จ านวน  3  ต าแหนง่ 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
   (2)  คนงาน 5 อัตรา 
 

๕.  กองสาธารณสุข 
(1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (ว่าง)   
(2) นักจัดการงานทั่วไป   

-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงาน 1 อัตรา 
 - พนักงานจ้างเหมา 
   (1)  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา 

รวม จ านวน  ๑6  คน จ านวน  23  คน 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  1 ส านัก กับอีก 4 กอง ทั้งหมด  
๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑6 คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  23  คน รวมทั้งสิ้น  39  คน  โดย
มีภารกิจการบริหารงาน 

            
บทบาท/... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

~ 20 ~ 
 

 
 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   การช่วยเหลืองานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น การ
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล, ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่มลึก  น้ าท่วม เป็นแอ่งกระทะ  ซึ่งในฤดูน้ าหลากมักมีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานประมาณ 3 -4 เดือน พ้ืนที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ท านา ท าไร่ และท าการประมงน้ าจืด พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยประมาณ 40% เป็นพ้ืนที่
ส าหรับการเกษตร 40 % และพ้ืนที่ส่วนอื่น 20 % มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)  

  

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่ 

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ 
– ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐ – 41 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ เดือน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตก
หนัก และน้ าท่วม รวมทั้งเคยเกิดวาตภัยในต าบลด้วย  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
จะนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง กลางวันอาจร้อนบ้าง แต่ถ้าอากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑5 องศา 
  

๑.4  ลักษณะของดิน  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ 75% ดินลูกรัง ประมาณ 
15 % ลักษณะดินในเป็นดินเหนียวประมาณ 10% 

 

           1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  3  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง 
3 แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ า
ก าจัดผักตบชวา เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ห้วย หนอง คลอง บึง   8 แห่ง   

คลองชลประทาน   2 แห่ง 
    บ่อบาดาลสาธารณะ 11 แห่ง 
    บ่อบาดาลเอกชน   1 แห่ง      

บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  1 แห่ง 
    

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ มีป่าไม้ชุมชนที่บริเวณวัดจระเข้ใหญ่ และมี
ต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกเป็นไม้ยืนต้น ผลัดไม้ 

                                                                                                        
 
2. ด้านการเมือง.... 
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 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านดอนผักเสี้ยน ผู้ปกครอง  นายอาทร    ทองธรรมชาติ    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านจระเข้ใหญ่  ผู้ปกครอง  นายกมลาสน์  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านล าบัว  ผู้ปกครอง  นางดวง   เกิดเจริญ      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านทับน้ า  ผู้ปกครอง  นายธีระยุทธ   พละเลิศ ก านัน 
หมู่ที่  5  บ้านจระเข้น้อย  ผู้ปกครอง  นายสาโรจน์ สะอาดเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์ศรี  ผู้ปกครอง  น.ส.วิไลรัตน์  สะอาดเอ่ียม       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านดอนหนามแดง ผู้ปกครอง  นายศุภโชค   ไม้เนียม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านศาลาท่าทราย ผู้ปกครอง  นายเฉลิมชัย   โถแพ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านกลาง  ผู้ปกครอง  นายธัชชัย   บุษบรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วยต าบล จ านวน 

1 เขตเลือกตั้ง แยกตามหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 เขตเลือกตั้ง แยกตามหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕64 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2,450 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,771 คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,448 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,769  คน  ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม และให้รายงานให้อ าเภอทราบ  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และกระท าไม่ได้ ให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา ความต้องการต่าง ๆ  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  3,๗71  คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  3,769  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2,450  คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  3,771  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.97 % 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2,448 คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,๗69  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.95 %   

 
 
                                                                             3.  ประชากร....  

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

 

จ านวนชุมชน 9           ชุมชน   (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น !!!) 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 หมู่ที่ 1 158   ครัวเรือน 235  คน 201  คน 

2 หมู่ที่ 2 178   ครัวเรือน 253  คน 285  คน 

3 หมู่ที่ 3 151   ครัวเรือน 237  คน 243  คน 

4 หมู่ที่ 4 199   ครัวเรือน 263  คน 279  คน 

5 หมู่ที่ 5 153   ครัวเรือน 290  คน 283  คน 

6 หมู่ที่ 6 171   ครัวเรือน 264  คน 235  คน 

7 หมู่ที่ 7 219   ครัวเรือน 269 คน 268  คน 

8 หมู่ที่ 8 183   ครัวเรือน 273  คน 271  คน 

9 หมู่ที่ 9 142   ครัวเรือน 205  คน 218  คน 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า  ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า   

 

 

               3.2 ช่วงอาย.ุ..

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ดอนผักเสี้ยน 203 233 201 228 201 233 203 234 202 233 201 235 
2 จรเข้ใหญ่ 286 263 288 266 287 262 291 262 284 260 285 253 
3 ล าบัว 236 241 233 230 240 242 240 242 237 242 243 237 
4 ทับน้ า 283 268 289 279 284 266 289 269 287 266 279 263 
5 จระเข้น้อย 283 296 281 302 284 294 284 290 277 291 283 290 
6 โพธิ์ศรี 257 275 258 273 249 275 248 280 245 273 235 264 
7 ดอนหนามแดง 268 284 281 298 264 282 268 287 267 283 268 269 
8 ศาลาท่าทราย 277 289 276 304 276 287 272 288 278 285 271 273 
9 กลาง 231 226 234 224 225 215 226 219 223 215 218 205 

รวม 
2,324 2,375 2,341 2,404 2,310 2,356 2,321 2,371 2,300 2,348 2,283 2,289 

4,699 4,745 4,666 4,692 4,648 4,572 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 359 380 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 1,387 1,246 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 604 484 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,289 2,283 ทั้งสิ้น  4,572  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่ 2 19 19 38 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย 8 6 3 9 

รวม 25 22 47 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่   
-  มีครูช านาญการ จ านวน    2  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    2   คน (คุณวุฒิ) 
-  มีคนงาน       จ านวน    2       คน 
 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย 
-  มีครู   จ านวน    1  คน    
-  มีคนงาน  จ านวน    1   คน 
 

ศูนย์การเรียน... 
 

 

4.  สภาพทางสังคม 
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ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลจรเข้ใหญ่    
มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน แบ่งได้ดังนี้  

ระดับประถมศึกษา  เป็นนักศึกษา      ชาย      2   คน หญิง  3    คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นนักศึกษา  ชาย     3    คน   หญิง     7     คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักศึกษา  ชาย     16  คน   หญิง    10    คน 
    รวม             ชาย     21  คน หญิง     20   คน 
    รวมทั้งสิ้น  41 คน 

ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2564 
      
    สภาเด็กและเยาวชนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ที่ มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้ใหญ่ภายใต้หลักการ สร้างเสริมความเข้มแข็ง  สร้างความรู้ความเข้าใจของสภาเด็ก  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภา
เด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศร ี - 15 24 20 34 29 29 30 49 230 

 ๒. โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย - 5 3 5 4 8 5 11 7 48 

 ๓. โรงเรียนวัดล าบัว 7 5 4 10 11 8 10 6 7 68 
รวมทั้งสิ้น 1 29 35 47 45 47 46 62 54 366 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖3 
 

(ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 
อ. 2 อ. 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

 ๑. โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 13 9 16 11 9 22 13 15 19 20 13 160 

 
4.2  สาธารณสุข... 
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4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจรเข้ใหญ่  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านจระเข้ใหญ่  หมู่ที่  2 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  9  แห่ง  หมู่ที่  1 – 9 
  -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจรเข้ใหญ่ 

วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพท่ีดี ภาคีเป็นเลิศ ระบบข้อมูลทันสมัย  

ใส่ใจเจ้าหน้าที่ คนสุพรรณบุรีมีสุขภาวะ” 

พันธกิจ    ๑.  สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ 
๒.  บริการจัดการระบบบริการ และระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ 
3.  ส่งเสริมวิถีแห่งสุขภาวะ เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ 

  

สถิติโรคทีม่ักเกดิขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖4  ได้แก่ 
   -  โรคไข้เลือดออก  จ านวน    1   ราย 
   -  โรคเบาหวาน  จ านวน    82  ราย 
   -  โรคความดัน   จ านวน   96 ราย 
   -  โรคเบาหวาน + โรคความดัน จ านวน         332 ราย 
   

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ในปีงบประมาณ 2562 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565  เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีผู้ที่ติดยาเสพติด และพบผู้ค้า ส่วน

ใหญ่ก็จะเป็นรายเดิมๆ  โดยได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่สามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ กับเยาวชน  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ก็
ได้ให้ความร่วมมือกับอ าเภอบางปลาม้า และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปลาม้าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 

๔.๕  การสังคม 
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 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
 

 
 
 

            5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ในต าบลจรเข้ใหญ่ มีรถประจ าทางเป็นรถสองแถว วิ่งจากบ้านโคกคราม – พรมแดน โดยวิ่งจากบ้าน

พรมแดน ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   ออกไปถนนเส้น 304 ผ่านอ าเภอบางปลาม้า  และ 
ปลายทางคือ หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลจรเข้ใหญ่  มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 4 สายทาง 
1. ถนนลาดยางสายโคกคราม – พรมแดน (อบจ. สุพรรณบุรี) 
2. ถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชนประทาน โคกคราม – บ้านทับน้ า 
3. ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสามกั๊ก – บ้านทับน้ า  หมายเลข 2004 
4. ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านจรเข้ใหญ่ – สามัคคีธรรม  หมายเลข 2004      

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล./ลาดยาง  จ านวน  19  สาย  สภาพใช้งานได้ 

2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  17  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 
3.  ถนนลาดยาง /หินคลุก  1  สาย 

                    4.  ทางเดินเท้า  จ านวน 6 แห่ง 
  สะพานคอนกรีต    จ านวน   9    แห่ง 
  สะพานไม้        จ านวน   2   แห่ง 
 

   5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือ จุดเสี่ยง ที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่มีบริเวณกว้าง 
และการใช้ไฟฟ้าสาธารณะมีปริมาณจ ากัด  แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้ด าเนินการแก้ไขการขยายการใช้
ไฟฟ้าที่ติดตั้งเป็นระบบโซลาเซลล์แทน แต่ด้วยงบประมาณในการพัฒนาที่มีจ านวนจ ากัดจึงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อย
ไป และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันใน
เขตพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  1,549 หลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 126 จุด 

๕.3  การประปา… 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ๕.3  การประปา 
ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่  มีประปาซึ่งเป็นของหมู่บ้าน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีประปาบาดาล จ านวน 

12 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 % มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  แต่ก็มี
ปัญหามีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น ไม่ไหล เป็นบางครั้ง สาเหตุเนื่องจากท่อประปาเกิดการรั่ว บางหมู่เดินท่อ
ประปาผ่านคลองเวลารั่วจึงยากต่อการซ่อมแซม 

 

           5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 

 

      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ  และครุภัณฑ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  
ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บรกิาร เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วนัเสาร์ครึ่งวัน)  และหยุดวัน
อาทิตย ์ มีท่ารถ  จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่ตลาดบ้านโพธิ์ศรี ให้บริการทุกวันครึ่งวันเช้า  

-  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน เสียงไร้สาย จ านวน 9 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยัง
ขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้า ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอ่ืนเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้  โดยจะมีการเซ็นชื่อ ถ่ายส าเนาบัตร
ประชาชนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบเศรษฐกิจ... 
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 6.1  การเกษตร 
 

  ประชากรในต าบลจรเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่  ข้าว  กุ้ง  ท านา  เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามประเภทได้ดังนี้ 
  - อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  50 %  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - อาชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ  20 %  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  20%  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - อาชีพค้าขาย  ร้อยละ  20%  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - อาชีพอ่ืน ๆ   ร้อยละ  20%  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกข้าวน าผลผลิตไปขายท่ีท่าข้าวที่รับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร เกษตรกรที่ปลูกผักก็จะมีรถมารับ

ผลผลิตไปขาย เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง มารับซื้อถึงที่ เพ่ือรับไปส่งต่อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่
ตลาดนัด หรือขายภายต าบล   
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีการท าประมงคือการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว เลี้ยง
ปลาชนิดต่างๆ  และเลี้ยงจระเข้ 
 

 6.3  การปศุสัตว ์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 

 6.4  การบริการ 
รีสอร์ด    จ านวน  1 แห่ง 
ร้านอาหาร   จ านวน  9 แห่ง  
ร้านขายของช า   จ านวน  16 แห่ง   
    

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีจุดชมวิวถ่ายรูป บรรยากาศท้องนา นอนพักค้าง
คืนได ้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

 6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่มีอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์   

จ านวน  1  แห่ง   
 
 

6.7 พาณิชย์... 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    7     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์       แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      ๔ แห่ง 
สนามชนไก่  1 แห่ง โรงงานปลาบด      1 แห่ง 
 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลจรเข้ใหญ่ ดังนี้ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร น ากุ้งที่เลี้ยงมาแปรรูปท าเป็นกุ้งหวาน กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด
กลุ่มขนมไทยบ้านโพธิ์ศรี มีผลิต 
 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลจรเข้ใหญ่ 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มขนมไทยบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 
 
ท าขนมถั่วอัด ขนมไทยต่าง ๆ ไข่เค็ม  หมี่กรอบ เพื่อจ าหน่าย 
 

 
2. กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ 

หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 8  
หมู่ที่ 7 

 
ท าปุ๋ยที่ผลิตจากวัสดธุรรมชาติ ใช้กันเอง 

 

3. กลุ่มท าไม้กวาด 
 

หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจ าหน่าย 
 

 

4. กลุ่มสหกรณ์บ้านดอนหนามแดง 
 

 

หมู่ที่ 7 
 

จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และด าเนินการกิจการของสหกรณ์ 

 
6.8  แรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในวัยใช้แรงงาน ร้อยละ  
95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย และท าการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 

7.ศาสนา... 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลจรเข้ใหญ่  จะนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100 โดยมีศาสนสถาน  3  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดจระเข้ใหญ่    จระเข้ใหญ่ 2 
2 วัดล าบัว ล าบัว 3 
3 วัดศาลาท่าทราย ศาลาท่าทราย 8 

 
๗.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   
 

๗.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องสาน
ใช้ในครัวเรือน วิธีการท าปุ๋ยหมัก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
 

  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 100 พูดภาษากลาง 
 

 ๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลจระเข้ใหญ่  มีกลุ่มแม่บ้าน ชื่อกลุ่มขนมไทยโบราณบ้านโพธิ์ศรี เป็นกลุ่มอาชีพที่
ผลิตขนมไทยโบราณ เช่น ทองหยอด ฝอยทอง ถั่วอัด กระยาสาทร์ และหมี่ กรอบ กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า เพ่ือ
จ าหน่ายเป็นของฝาก 
 
 
 

9.๑  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากแม่น้ า คลอง การขุดเจาะบ่อบาดาล และน้ าดิบจาก
คลองขุดพระยารักษ์ ซึ่งน้ านี้จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ถึงจะสามารถบริโภคได้ 

 

9.๒  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีป่าไม้  
9.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีภูเขา 

 
 

9.4 คุณภาพ… 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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9.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา ที่อยู่

อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มมาก มีน้ าขังตลอดทั้งปี  ไม่สามารถท านาได้
แต่ในพ้ืนที่ราบลุ่มปกติก็สามารถท าการเกษตรได้ทั้งปี  ปัญหาด้านขยะ การทิ้งขยะในต าบลจระเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่การ
จัดการขยะจะเป็นแบบเผา ทิ้งข้างทาง ซึ่งเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมมาก  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่
ยังไม่มีการจัดเก็บขยะ   การแก้ไขปัญหาท าได้เพียง จัดท าโครงการเพ่ือรณรงค์และแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็น
ครั้งคราวตามความต้องการของประชาชน เช่น การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง ไม่เผาในที่ห้ามเผา รณรงค์
ให้ฝังกลบขยะ คัดแยกขยะ มีโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะรวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของต าบลให้สะอาด สวยงาม ถูกต้องตามหลักอนามัยฯลฯ   
 
      

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



~ ๓๓ ~ 
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๑.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
             

 

 
๑.2  ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๑.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
        ประเพณีวัฒนธรรม และปลูกฝัง เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
                           ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม   

(๒)  ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
(3)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว     
(4)  ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคและใช้ท าการเกษตรอย่างพอเพียง 
(5)  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย 
(6)  มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ 

 (7)  ส่งเสริม... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้ใหญ่ 
 

 

“ต้าบลจรเข้ใหญ่เป็นต้าบลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” 
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(7)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
      และด้อยโอกาส 

  (8)  สนับสนุน  ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือปูองกัน ปราบปรามและ 
                         แก้ไขปัญหายาเสพติด 

(9)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
  (10)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (11)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(12)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
        ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(13)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ 
        ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กร 
        ที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  (15)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
        ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 
        ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

 ๑.๔  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  
   (2)  ประชาชนในต าบลจรเข้ใหญ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ไดร้ับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ 
                         และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 5% 
(10)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
(11)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(12)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(13)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(14)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(15)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(16)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(17)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่ 
        เกี่ยวข้อง ทั้ง  9 หมู่บ้าน 

(18) การจัด... 
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(18)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
        ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
(19)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(20)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
        ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
(21)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
        ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
        ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

๑.๕  ค่าเป้าหมาย 
(1)  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงท้ัง 9 หมู่บ้าน 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ 
      ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นลดลง 

๑.6  กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการท าการเกษตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มองค์กร ให้กับประชาชน มีอาชีพ และมีความเข้มแข็ง 
6. รณรงค์ปูองกัน ปราบปราม ยาเสพติด 
7. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
9. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของ อบต. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
10. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
11. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
13. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
14. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 

๑.7  จุดยืน… 
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๑.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน 
      โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  
      อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดผักตบชวา รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๑.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(8)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (9)  แผนงานการเกษตร 
  (๑0)  แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 ๒.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ได้
ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

             
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

1. พ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ ถึง 43.56 ตารางกิโลเมตรมีระบบคมนาคม 
ครอบคลุม ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงไปยัง หมู่บ้าน ต าบลอื่นๆ ได้โดยสะดวก 

2. จรเข้ใหญ่มีระบบประปาหมู่  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการโดยคณะ 
กรรมการบริหารกิจการประปาประจ าหมู่บ้าน 

3. จรเข้ใหญ่ มีระบบไฟฟูาสาธารณูปการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
   4. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้บริหาร  ผู้น า 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านบุคลากร...  

๒.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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   5. ด้านบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีบุคลากรและอัตราก าลัง  จ านวน 
และคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
   6. อบต.จรเข้ใหญ่ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในด้านการผลิตอาหารผลผลิตทางด้าน 
การเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่หมู่บ้านและชุมชน 
   7. มีระบบการชลประทานที่ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล มีคลองสายส าคัญ ได้แก่ คลอง 
สุพรรณ 3 และคลองสุพรรณ 4 ท าให้สามารถท าการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ได้ตลอดท้ังปี   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท านาได้ปีละ 2-3 ครั้ง 
   8. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ อบต. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มของตนจนเกิดความก้าวหน้าเข้มแข็งและม่ังคง 
   9. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้บริหาร ผู้น าสนับ 
สนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   10. อบต.จรเข้ใหญ่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะ 
ด าเนินการตามนโยบายและการบริหารงาน 
   11. ในพ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้แก่ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพธิ์
ศร ีโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย และโรงเรียนวัดล าบัว นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านจระเขใ้หญ ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย 
   12. ในพื้นที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีศูนย์บริการสาธารณสุขในการดูแลรักษาประชาชนเบื้องต้น 
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้ใหญ่  
   13. ในพื้นที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีศาสนสถานส าหรับส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดจระเข้ใหญ่ วัดล าบัว และวัดศาลาท่าทราย ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และทัศนคติต่อชุมชนและสังคมดีขึ้น 
   14. อบต.จรเข้ใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของ 
ท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีงานประจ าปีช่วงเดือนเมษายน วัดล าบัว วัดศาลาท่าทราย และวัดจระเข้ใหญ่ จะมีประเพณ ี
สงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ  และประเพณีถวายเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี  
   15. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านสังคมด้านการศึกษา  และ 
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
   16. ด้านบุคลากร อบต.จรเข้ใหญ่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่ 
พร้อมจะด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
   17. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ เด็กและสตรี  ได้รับการสงเคราะห์ดูแลตาม 
นโยบายของรฐั 
   18. ประชาชนและผู้ว่างงานได้รับการฝึกอาชีพให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานจน 
เป็นแรงงานอาชีพท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นที่ยอมรับ 

19. ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
   20. พ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์โดย 
ธรรมชาติเหมาะส าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการปศุสัตว์ 
 

21. คุณภาพ... 
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21. คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ 
ปศุสัตว์ การอุปโภค - บริโภค ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อน 
   22. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยังไม่มีปริมาณฝุุนละออง ก๊าซ หมอกควัน เขม่า
มากเกินไป ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และพืช ตลอดจนทรัพย์สิน 
   23. ด้านบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น าสนับสนุนแนวคิด 
และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

24. ด้านบุคลากร อบต.จรเข้ใหญ่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที ่
พร้อม ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
1.ถึงแม ้อบต.จรเข้ใหญ่ จะมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่ แต่ถนนภายใน 

หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่เป็นถนนแบบมาตรฐาน  การเดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวก ล่าช้า มีฝุุนละออง 
2.ระบบประปาหมู่บ้านและระบบไฟฟูาสาธารณูปการ  ยังไม่สามารถขยายเขตให้ทั่วถึงและ 

เพียงพอ 
3.ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมากและส่วนใหญ่มักเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 

ค่อนข้างสูง อบต.จรเข้ใหญ่  มีงบประมาณจ ากัดไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกโครงการท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 

4.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ทั้งด้านการ 
เพาะปลูก การประมง และการปศุสัตว์ ตลอดจนขาดการวางแผนด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ขาดอ านาจในการต่อรองและการแข่งขัน ราคาผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

5.มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินความจ าเป็นและเหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง ก่อให้เกิดหนี้สินจ านวนมาก 
   6.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและปัญหาสุขอนามัย รวมทั้ง 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันโรคระบาดต่าง ๆ ท าให้ยากแก่การปูองกัน ตลอดจนขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ 
   7. ในพ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ ยังไม่มี สวนสาธารณะสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สถานที่
นันทนาการและสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

8. ไม่มีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนที่ชัดเจน เช่น ห้องสมุดชุมชนการให้บริการ 
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย เป็นต้น 
   9. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้าส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
   10. ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตร่วมกัน เช่น ไม่มีวินัยจราจร ขาดจิตส านึก 
รับผิดชอบ ก่อความเดือดร้อนและความไม่สงบในสังคม 
   11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมีอยู่ เช่น ปัญหาอาชญากรรมการลัก 
ขโมย การโจรกรรม การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

12. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส์ ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจากบุตร 
หลาน/ครอบครัว ท าให้ด ารงชีวิตด้วยความยากล าบาก 
 

13. แนวโน้ม… 
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   13. แนวโน้มคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมเนื่องจากมลพิษทางน้ าที่เกิดจากการระบายของเสีย ทัง้ 
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน จนเกินศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติ 

14. แนวโน้มทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษา 
จากการใช้สารเคมีทางการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน การใช้ดินไม่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ เช่น การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยระบบความเค็มต่ าในพ้ืนที่น้ าจืด 
   15. ผักตบชวาเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพน้ าและระบบนิเวศ กีดขวางการไหลของน้ า ขัดขวางการสัญจรทางน้ าของประชาชนท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการก าจัดจ านวนมาก เป็นประจ าทุกป ี
   16. การเผาตอซังข้าวในที่โล่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ท าลายอินทรียวัตถุและแร่ธาตุใน 
ดินท าลายโครงสร้างดิน ท าลายแมลงควบคุมศัตรูพืชและจุลินทรีย์ เขม่าควันก่อให้เกิดภาวะเรือน กระจกและภาวะโลก
ร้อน 
 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550, พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. 
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ือเติมถึง  (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ   

2. รัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท  มีนโยบายที่จะพัฒนา 
ระบบคมนาคมขนส่งและให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3.  อบต.จรเข้ใหญ่ มีศักยภาพด้านการเกษตร มีการส่งเสริมการลงทุนจากภายนอก เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการบริโภคและการส่งออก 
   4. อบต.จรเข้ใหญ่ มีพ้ืนที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว สามารถ
รองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
   5. นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมเข้มแข็ง คน
ในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
   6. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่และพร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน 
   7. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ อบต. สามารถดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
   8. อ าเภอบางปลาม้ามีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับหมู่บ้านคนดี
ศรีสุพรรณเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

9. นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการ 
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
   10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให้การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน 
   11. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนที่มีหน้าที่และพร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน 

12. การกระจาย... 
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   12. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ อบต. สามารถเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
   13. กรมควบคุมมลพิษได้เข้ามาเฝูาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อให้การใช้น้ าเอ้ือประโยชน์
ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และการอนุรักษ์สัตว์น้ า 
   14. ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างส านึกและความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน 
 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   1. ในพื้นที่มักประสบปัญหาน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานเป็นประจ าเกือบทุกปี ภายหลัง
น้ าลดจะพบกับปัญหาสภาพผิวจราจรช ารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นปัญหาที่ตามมา ท าให้การสัญจรระหว่าง
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากล าบาก ล่าช้า และอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นจ านวนมาก 
   2. ถนนภายในหมู่บ้านมักมีข้อจ ากัด ด้านพ้ืนที่ ไม่สามารถขยายให้มีความกว้างให้ได้
มาตรฐานท าให้ยากแก่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
   3. อบต.จรเข้ใหญ่ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มักประสบปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทาง
การเกษตรในฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน เป็นประจ าเกือบทุกปี สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
   4. เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง การประมง และ
จากการระบาดของศัตรูพืช 
   5. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอินเตอร์เน็ต ทีวี จากสื่อ
ต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยม ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปัจจุบัน 
   6. ปัญหาค่าครองชีพสูง มีผลให้คุณภาพชีวิตต่ า การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ค่อนข้าง
ล าบาก 
   7. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ปัญหาด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
   8. ปรากฏการณ์เอลนิลโยท าให้ภาวะโลกเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นสร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
   9. ปัญหาด้านการทิ้งขยะ การจัดการขยะ  การจัดเก็บขยะ 
   10. ขาดการวางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   11. ประชาชนขาดความร่วมมือและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนในพ้ืนที่ยังไม่มีองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ขาดการร่วมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือเฝูาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๒.2  การประเมิน... 
 



~ ๔๑ ~ 
 

                              
    

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

๒.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  นั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑.โครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบัอุปโภค-
บริโภคยังไมไ่ด้มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 
 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไม่เป็นทีส่าธารณะ และ
งบประมาณจ ากัด   
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชน
มีความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา หน่วยงานอ่ืนให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
 

5) ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบ ในการใช้เส้นทาง
การสญัจรไปมาของ
รถบรรทุกดิน หิน ซึ่งท าให้
เส้นทางภายในต าบล
เสียหาย 
 

- เส้นทางสัญจรไป มา  - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชน
มีความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ปลอดภัยได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา หน่วยงานอ่ืนให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
 

 
 
 

๒. ด้านงาน... 
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๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ในพื้นทีไ่ม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะและน้ าเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบรโิภคอาหารที่ปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด  
  

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ควบคุมการก้อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปญัหา
จากการก่อสร้างอาคาร 

 ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-น้ าท่ียังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้คณุภาพ มี
ตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง   
-เด็กนักเรียนไดร้ับการศึกษาที่
สูงขึ้น  
-มีงบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน 

 
 
 

 
๒) เด็กและ... 
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 ๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง

ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายแุละเด็กในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับการ
ดูแลที่ด ี

     
๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สารเสพตดิ และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคต
ที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน  

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  ขึน้ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพทุก
คน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่และ
เลิกดืม่สรุา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจ าหน่ายสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ 

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

 
 
 

๕) ค่าแรง… 
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 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีแหล่งทอ่งเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
และส่งเสรมิกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณกระพริบ
เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวด 
ล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้
 

- ดินและน้ าใตด้ิน 
 
 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืน
เพิ่มมากข้ึน  

 
 
 
 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและน้ า
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  
 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
********************************** 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ.่............................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิ่น  รบัทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็น
การพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1 ๓           100,000 ๓           100,000 ๓           100,000 ๓           100,000 ๓           100,000 ๑๕             500,000

2 ๘        1,340,000 ๘        1,340,000 ๑๐        1,875,200 ๑๑        1,460,000 ๑๑        1,736,200 ๔๘          7,751,400

3 ๒๔        5,291,000 ๓๐        5,495,100 ๓๔        5,513,100 ๓๔        5,513,100 ๓๔        5,513,100 ๑๕๖        27,325,400

4 ๘           582,000 ๘           582,000 ๘           582,000 ๘           582,000 ๘           582,000 ๔๐          2,910,000

5 ๔        9,002,000 ๔        9,170,000 ๔        9,818,000 ๔      10,454,000 ๔      11,090,000 ๒๐        49,534,000

6 ๕           163,000 ๕           163,000 ๙           225,000 ๖           173,000 ๖           173,000 ๓๑             897,000

7 ๗             86,000 ๗             86,000 ๘           116,000 ๘           116,000 ๘           116,000 ๓๘             520,000

8 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒           223,000 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒             223,000

6 ๒             60,000 ๒             60,000 ๒             60,000 ๒             60,000 ๒             60,000 ๑๐             300,000

8 ๒๓ 35,956,800     ๒๕ 26,425,200     ๒๘ 59,836,000     ๒๙ 34,356,200     ๘๓ 113,898,000   ๑๘๘      270,472,200

9 ๑          300,000 ๑          300,000 ๑          300,000 ๑          300,000 ๑          300,000 ๕         1,500,000

1 ๗           440,000 ๗           440,000 ๗           440,000 ๗           440,000 ๗           440,000 ๓๕          2,200,000

8 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒           590,000 ๒           590,000 ๔          1,180,000

4 ๓             10,000 ๓             10,000 ๓             10,000 ๓             10,000 ๓             10,000 ๑๕               50,000

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญต่ามยทุธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.จรเข้ใหญ่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จรเข้ใหญ่ที ่6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.จรเข้ใหญ่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

19 70,449,200     19 70,449,200       

๔๔ ๐ ๔๔ ๐

48 8,791,800       48 8,791,800         

        95     53,330,800       103     44,171,300      119     79,098,300       229   133,395,300      172   134,608,300       718     444,604,000

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

รวมทัง้สิน้



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  
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(๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ( โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  229 133,395,30๐ 

32.31 84.61 78.95 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 19 14,983,524 
3 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
26 19,908,652.81 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ  
- ตามแผน  
- (เกินศักยภาพงบจังหวัดฯ
เบิกจ่ายปีงบประมาณ 63)   

 
15 
67 
7 

32,952,843.22 
14,363,524 

18,589,319.22 
3,925,128.81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคมุความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 /แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕2 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (4) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (4) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (4) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 8๘ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 



        ~ ๕4 ~ 

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕2 
(4) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (4) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (4) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 

 

 

 

 

 

 



              ~ ๕6 ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (4) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 8๘ 
 
 
 
 
 

******************************** 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             8,547,600 0 392,500 0 8,096,600 58,500 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ -

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพกิาร             1,428,000 0 100,000 0 1,312,600 15,400 ผู้พกิารได้รับเบี้ยยังชีพ -

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์

                 18,000 0 0 0 18,000 0 ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง

-

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตาม
ข้อผูกพนั

ค่าเช่าที่ดิน                  30,000 0 0 0 30,000 0 ท าใหม้ีสถานที่
ปฏบิติังาน 
ร้อยละ 100

-

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตาม
ข้อผูกพนั

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ

                 88,000 0 1,887 0 84,000 2,113 อุดหนุน 1 คร้ัง -

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการปอ้งกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ผู้ประสบภยั
สาธารณะรวม
ทั้งการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยั
ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2564

401,350               0 0 0 4,560 396,790 ประชาชน
ผู้ประสบภยัในพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ่

-

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)
จากข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตจาก
สาธารณภยั

401,350               0 0 0 39,363 361,987 ประชาชน
ผู้ประสบภยัในพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ่

-

         10,914,300 0        494,387 0 9,585,123         834,790

         10,914,300 0 494,387 0 9,585,123 834,790

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ

โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
การรับช าระภาษี

0 4,000 0 0 4,000 0 ผู้ช าระภาษ ี 
ร้อยละ 90

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อืน่ๆ

โครงการจัดการ
ประชุมประชาคม
และจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่

0 10,000 0 0 9,490 510 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการใน
แต่ละปี

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญ
ของชาติ

0 20,000 15,813 0 4,187 0 1 โครงการ -

รวมหมวดงบกลาง

รวมงบกลาง
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน
ในเทศกาลต่างๆ

0 15,000 5,803 0 9,197 0 9 หมู่บา้น -

0 49,000 21,616 0 26,874 510
งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ (CCTV) 
พร้อมเคร่ืองบนัทกึ 
หมู่ที่ 3 บา้นล าบวั

0 252,000 0 0 252,000 0 ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนมีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ (CCTV) 
พร้อมเคร่ืองบนัทกึ 
หมู่ที่ 8 
บา้นศาลาทา่ทราย

0 240,500 0 0 240,500 0 ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนมีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

0 19,000 0 0 17,000 2,000 สถานที่ราชการสะอาด
และเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า
อัตโนมัติ ขนาด
ก าลังไฟ 200 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

0 9,500 0 0 9,500 0 มีน้ าใช้ในส านักงาน
อย่างเพยีงพอ

-

รวมหมวดค่าใช้สอย
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 17,000 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้

0 2,500 0 0 2,500 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

0 540,500 0 0 538,500 2,000
งานบริหาร
ทั่วไป

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

อุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

0 10,000 0 0 10,000 0 จ านวน  1  รุ่น -

0 10,000 0 0 10,000 0
0 599,500 21,616 0 575,374 2,510

งานบริหาร
งานคลัง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับส านักงาน 
(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 17,000 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

งานบริหาร
งานคลัง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 800 VA

0 2,500 0 0 2,500 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

0 19,500 0 0 19,500 0

รวมงานบริหารทั่วไป

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์

รวมหมวดเงินอุดหนุน
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

0 19,500 0 0 19,500 0

งานปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อืน่ๆ

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

               230,000 0 39,270 0 190,726.24 4 ศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ในเขต
อ.บางปลาม้า 
จ านวน 1 ศูนย์

-

              230,000 0 39,270 0 190,726.24 4
              230,000 0 39,270 0 190,726.24 4

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการศึกษา)

                 53,110 0 21,470 0 31,640 0 เด็กพฒันาการ
สมวัยร้อยละ 90

สถานการณ์โควิด

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(รายหวั)

               136,000 0 54,400 0 81,600 0 เด็กพฒันาการ
สมวัยร้อยละ 90

-

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

               392,000 0 170,000 0 222,000 0 เด็กพฒันาการ
สมวัยร้อยละ 90

สถานการณ์โควิด

              581,110 0 245,870 0 335,240 0
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม 
(นม)

            1,092,234 0 326,170 0 766,064.32 0 เด็กพฒันาการ
สมวัยร้อยละ 90

-

            1,092,234 0 326,170 0 766,064.32 0
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นที่

            1,960,000 0 55,860 0 1,755,352.00 148,788 เด็กพฒันาการ
สมวัยร้อยละ 90

-

            1,960,000 0 55,860 0 1,755,352.00 148,788
           3,633,344 0       627,900 0 2,856,656.32         148,788

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส านักงาน  
(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 17,000 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้

0 2,500 0 0 2,500 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

0 19,500 0 0 19,500 0
0 19,500 0 0 19,500 0

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อืน่

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนัขบา้ 
ตามพระปฏธิาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 40,000 0 0 24,452 15,548 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง -

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อืน่

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาโรค
ไข้เลือดออก

0 57,450 0 0 15,533.20 41,916.80 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง -

0 97,450 0 0 39,985.20 57,464.80
0 97,450 0 0 39,985.20 57,464.80

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ

ปรับปรุงอาคารที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จรเข้ใหญ่

0 147,000 0 0 146,027.63 972 มีสถานที่ท างาน
ที่ดีขึน้สวยงาม
เหมาะสม

มีการตัดลดวัสดุ

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อืน่ๆ

รังวัดที่
สาธารณประโยชน์
ที่ดินสาธารณะใน
เขตพื้นที่

0 12,000 0 0 5,620 6,380 ที่ดินสาธารณะใน
เขตพื้นที่ทั้ง 9 
หมู่บา้น

-

0 159,000 0 0 151,647.63 7,352
งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือจอแสดงภาพ
ขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว

0 2,800 0 0 2,800 0 มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้

-

0 2,800 0 0 2,800.0000 0
งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง /หนิคลุก
จ านวน 4 สาย
(เบกิจาก
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)

               462,000 0 0 0 462,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางทกุ
สายทั้ง 9 หมู่บา้น 
(หมู่ 1,4,7,9)
(เบกิจาก
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)

               344,000 0 0 0 344,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง /หนิคลุก
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8
(เบกิจาก
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง)

               279,000 0 0 0 279,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง /หนิคลุก
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7
(เบกิจาก
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง)

               495,000 0 0 0 495,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางทกุ
สายทั้ง 9 หมู่บา้น 
(หมู่ 2 และหมู่ 6) 
และโครงการ 
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง /หนิคลุก
บา้นล าบวั หมู่ 3 
ไปบา้นศาลาทา่ทราย
หมู่ 8 (เบกิจาก
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)

73,200                 0 0 0 73,200 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบา้น
หนองบวัไป
บา้นรางขโมย หมู่ 7 
บา้นดอนหนามแดง
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

                 68,000 0 0 0 68,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง /หนิคลุก
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี64)

               395,000 0 0 0 395,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้า 
แปรงฟนั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นจรเข้ใหญ่
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

                 82,000 0 0 0 82,000 0 มีพื้นที่ในการท า
กิจกรรมเพิ่มมากขึน้

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการเสริมถนน
ดินพร้อมลงหนิคลุก
ต้ังแต่บอ่กุง้
นายปยิภสัส์ 
ไทยพบิลูย์ 
ถึงบอ่กุง้นายอาทร 
ทองธรรมชาติ หมู่ 1
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               198,000 0 0 0 141,968.83 56,031.17 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

มีการตัดลดค่างาน
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล./ลาดยาง
จากร้านค้านาง
จินดาวงษง์าม ถึง
ปากทางเข้า หมู่ 5 
เขตติดต่อถนน
ลาดยาง
สายโคกคราม -
พรมแดน
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               482,000 0 0 0 482,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
พื้นที่ด้านทศิ
ตะวันตก ติดกับ
อ่างล้างหน้าแปรงฟนั
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

                 51,000 0 0 0 51,000 0 มีพื้นที่ในการท า
กิจกรรมเพิ่มมากขึน้

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมผิว
จราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีต
สายบา้นหนองบวั 
หมู่ที่ 7 ต าบล
จรเข้ใหญ่ 
ไปรางขโมย 
ต าบลองครักษ ์
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

            1,619,000 0 0 0 1,619,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง /หนิคลุก
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               485,000 0 0 0 485,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมผิว
จราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีต
สายเชื่อมต่อถนน
คันกัน้น้ าชลประทาน
หมู่ 4 ถึง ถนน 
คสล.บา้นล าบวั 
หมู่ 3 
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               450,000 0 0 0 450,000 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
คลองบางปลาม้า
เปดิทางน้ าตักวัชพชื 
ขุดลอกซ่อมแซม 
และสร้างเสริม
คันกัน้น้ าคลอง
บางปลาม้า
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               391,000 0 0 0 391,000 0 มีน้ าเพยีงพอในการ
ใช้ท าการเกษตร

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต
เชื่อมต่ถนนลาดยาง
บริเวณบา้น
นายสมทรง 
ทรงสมพรชัย ถึง
บริเวณบอ่ดินหมู่ที่ 3
ต าบลจรข้ใหญ่ 
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563
เบกิจ่ายป ี2564)

          618,128.81 0 0 0 618,128.81 0 มีถนนที่สามารถ
สัญจรไปมา 
ได้สะดวกเพิ่ม 
1 สาย

มีการตัดลดความยาว
ถนน

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการเปดิทางน้ า
ล าคลอง ล าราง
สาธารณะ เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซม
คันดินคลองดอน
หนามแดงปากราง
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               282,000 0 0 0 282,000 0 ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
อย่างทั่วถึง

 -
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอก
ล าคลอง /ล าราง
สาธาณะ ทั้ง 9 
หมู่บา้น
(งบจังหวัด ป ี2563
กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

                 80,000 0 0 0 80,000 0 มีน้ าเพยีงพอในการ
ใช้ท าการเกษตร

 -

งานบริหาร
ทั่วไป
เกีย่วกับ
เคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการสร้างเสริม
ถนนดินพร้อมลงหนิ
คลุก เชื่อมถนนคัน
กัน้น้ าชลประทาน 
ถึงบา้นนายถนอม 
แจ่มกระจ่าง 
หมู่ที่ 4 บา้นทบัน้ า 
(กันเงิน ป ี2563 
เบกิจ่ายป ี2564)

               990,000 0 0 0 987,000 3,000 มีน้ าเพยีงพอในการ
ใช้ท าการเกษตร

 -

      7,844,328.81 0 0 0 7,785,297.64           59,031
      7,844,328.81 0 0 0 7,939,745.27           59,031

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสืบสาน
อนุรักษข์นมไทย
โบราณ

0 5,000 0 0 3,598 1,402 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
วัฒนธรรม 
ร้อยละ 50

-

0 5,000 0 0 3,598 1,402

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมหมวดค่าใช้สอย
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

อุดหนุนโครงการ
แข่งขันเรือยาว
ประเพณี 
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

                 20,000 0 0 0 20,000 0 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
วัฒนธรรม 
ร้อยละ 50

-

                20,000 0 0 0 20,000 0
                20,000 5,000 0 0 23,598 1,402

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทติย์) หมู่ 6

               282,000 65,700 0 0 347,700 0 ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

-

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทติย์) หมู่ 7

               282,000 65,700 0 0 347,700 0 ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

-

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทติย์)
หมู่ 2
(กันเงิน ป ี2563
เบกิจ่าย ป ี2564)

               417,000 0 0 0 417,000 0 ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

 -

              981,000 131,400 0 0 1,112,400 0
              981,000 131,400 0 0 1,112,400 0

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
 งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท) Kpis

ปญัหา - อุปสรรค
ผลกระทบ

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ า
และปา่ไม้

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการคลองสวย
น้ าใส

                 50,000 149,000 0 0 151,840 47,160 พื้นที่ทั้งต าบล การร่วมมือของภาค
ประชาชนและ
การรุกล้ าเขต
แม่น้ าล าคลอง

                 50,000 149,000 0 0 151,840.00 47,160
                 50,000 149,000 0 0 151,840.00 47,160
    23,672,972.81    1,021,350     1,183,173 0 22,514,448.03      1,151,149.41รวมทั้งหมด

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้
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ล าดบั โครงการ
 งบประมาณ

ป ี2564
แหล่งเงิน

งบประมาณ
งบประมาณ

ทีใ่ชจ้ริง
Kpis

(ตวัชีว้ัด)
ปญัหา - อุปสรรค

ผลกระทบ
ขอ้เสนอแนะ/

เสนอความคิดเหน็
1 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ

เด็กปฐมวัย
P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีโภชนาการดี 

ร้อยละ 80
สถานการณ์โควิด -

2 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กปฐมวัย ศพด.
บา้นจรเข้ใหญ่

สถานการณ์โควิด -

3 โครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีพัฒนาการ 
ร้อยละ 79

สถานการณ์โควิด -

4 โครงการพัฒนากระบวนการคิด
ด้วยศิลปะ

P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีพัฒนาการ 
ร้อยละ 80

สถานการณ์โควิด -

5 โครงการส่งเสริมลักษณะนสัิย
ด้านดนตรี กีฬา

P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีพัฒนาการ 
ร้อยละ 80

สถานการณ์โควิด -

6 โครงการจัดท าปา้ยนเิทศภายใน
หอ้งเรียนและอาคารเรียน

P อบต.จรเข้ใหญ่ P จัดท าปา้ยนเิทศ
ร้อยละ 70

สถานการณ์โควิด -

7 โครงการอนบุาลวิถีพุทธ เงินส ารองจ่าย อบต.จรเข้ใหญ่ P จัดกิจกรรม 1 คร้ัง สถานการณ์โควิด -
8 โครงการสารสัมพันธ์ P อบต.จรเข้ใหญ่ P ผู้ปกครองได้รับข้อมูล

ข่าวสารร้อยละ 79
สถานการณ์โควิด -

9 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร P อบต.จรเข้ใหญ่ P ผู้ปกครองได้รับข้อมูล
ข่าวสารร้อยละ 80

สถานการณ์โควิด -

10 โครงการฝึกระเบยีบวินยัการเข้าแถว P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีระเบยีบวินยั
ร้อยละ 80

สถานการณ์โควิด -

สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการทีไ่มใ่ชง้บประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบจรเขใ้หญ่
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11 โครงการหนนูอ้ยมือสะอาด
ปราศจากโรค

P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีทักษะ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์

สถานการณ์โควิด -

12 โครงการหนนูอ้ยวิทยาศาสตร์ P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กมีทักษะ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์

- -

13 โครงการตรวจสุขภาพ P อบต.จรเข้ใหญ่ P เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี
ร้อยละ 70

- -

14 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

P P P ผู้ช าระภาษี  ร้อยละ 90
-

-

15 โครงการออกส ารวจภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง และภาษีปา้ย

P P P ผู้ช าระภาษี  ร้อยละ 90
-

-

16 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีและนอก
เวลาราชการ

P P P ผู้ช าระภาษี  ร้อยละ 90
-

-
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพฒันาด้านสังคม

59          16,564,000         65          16,936,100         78          18,452,300         74          18,398,100         74          19,310,300

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

2                 60,000           2                 60,000           2                 60,000           2                 60,000           2                 60,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23          35,956,800         25          26,425,200         28          59,836,000         29          34,356,200         83        113,898,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพฒันาด้านแหล่งน้้า

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพฒันาด้านการเมือง
การบริหาร

7               440,000           7               440,000           7               440,000           9            1,030,000           9            1,030,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3                 10,000           3                 10,000           3                 10,000           3                 10,000           3                 10,000

        19          70,449,200
        44                         -   
        48            8,791,800

รวม 95 53,330,800 103 44,171,300 119 79,098,300 229 133,395,300 172 134,608,300

ส่วนที่ 5

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน (E-plan : Electronic plan)

ยุทธศาสตร์
2562 2563 2564 25652561

บญัชีครุภณัฑ์

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 5 ปี

เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์

 -  20,000,000  40,000,000  60,000,000  80,000,000  100,000,000  120,000,000

ยทุธศาสตรท์ี ่1  

การพัฒนาดา้นสงัคม 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  

การพัฒนาดา้นแหลง่น ้า 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  

การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร 

ยทุธศาสตรท์ี ่6  

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีใ่ชส้ าหรับการประสาน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

โครงการทีไ่มใ่ชง้บประมาณ 

บญัชคีรุภัณฑ ์

พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 
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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
จรเข้ใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหา 

(1)  ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกสายทาง 
(2)  มีบางโครงการในแผนฯ ที่งบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง

ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
(3)  มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
(4)  ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบการท างานตามระเบียบ กฎหมายของ อบต.จรเข้ใหญ่  
(5)  ยังมีข้อร้องเรียน (ถนนฝุ่น ละออง)  
(6)  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ข้อเสนอแนะ  
 (1)  เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้าง ถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก 

และเพียงพอ  
 (2)  ในการที่จะด าเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐   

 (3)  ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

 (4)  เห็นควรติดตั้งแผนที่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ  และสามารถ
ติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้ ที่ อบต. จรเข้ใหญ่ 

 (5)  เห็นควร อบต.จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
  (6)  ส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน 

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

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 


