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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ และ ๒ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ 
และ  2 ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                    
เขาสมอคอนทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไดแ้ละประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง  ๆ               
เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด   ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของ
ตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูร
ณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล  ที่มีการวางแผนมีความส าคัญ           
๕ ประการคือ  

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



2 
 

ดังนั้น  การวางแผน  คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  
และ 2 ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่าว              
ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

   

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออก 
แบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  ในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน 
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องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่ 
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้
ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด า เนินการตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  
การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ   ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ๆไป 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง  ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้   
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ   พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
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๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท 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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งที่  46/๒๕๖๓ ลงวันที่ 10 มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่  วันที่ ๑0 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ  
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ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒    

 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒                    
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

                            มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

                                     มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                     เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท 



8 
 

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                     ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย   รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ  รู้จักวิถีชีวิต  รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อันจะสร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด า เนินการว่าสามารถด าเนินการได้ บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่   มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต อบต. นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ใน
เขต  อปท. ข้างเคียง  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                           เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมทั้งที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔ ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่ น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก 
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูล                  
แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
       เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนิน
โครงการ  ทรัพย์สินต่าง ๆ  มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรปุผลเสนอแนะ 

การแก้ไขปัญหา   
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการ เก็บ

ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  สอบถาม
ประชาชนในพื้นท่ี 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)     
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 (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)   แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนในภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง 
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน  การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไป
ปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุ งขั้นตอนการ
ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้วผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผล
ต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  1.  นายสมนึก หอยสังข ์ ประธานกรรมการ 
  2.  นายศักดิ ์ แสวงเจริญ กรรมการ 
  3.  นายสมควร สุขแจ้ง  กรรมการ 
  4.  นายสายันต์ สังเกต  กรรมการ 
  5.  นางดวงตา สุขแจ้ง  กรรมการ 
  6.  นายธนัทรัช   นามนาค กรรมการ 
  7.  นางสาวสิวพร   พันธุ์ทอง กรรมการ 
  8.  นายไกรสร สุขงาม  กรรมการ 
  9.  นายจ านงค์   แสงม่วง  กรรมการ 
  10. นายกิตติศักดิ์  กลัดสุวรรณ กรรมการ 
  11. นายจักรชัย รุ่งสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ส่วนที่  ๒ 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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๑.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
๑.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

       “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่” 
๑.2  ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน   ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ 

ประชาธิปไตย 
 ๑.3  เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  สะดวก  ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สินในการเดินทางสญัจรไปมา 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลเขาสมอคอน 
สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ  การส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้ 
ประชาชนรู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
5. ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมเน้นการบริหารการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย 
 ๑.๔  ตัวช้ีวัด 
     1.   เส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมข้ึน/ร้อยละของถนนได้รับการบ ารุงรักษา 
     2.   จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.ที่มีไฟฟ้าใช้ 

3.   จ านวนที่ขุดลอก/ร้อยละระยะทางที่ฝังท่อ/วางท่อ/จ านวนหมู่บ้านที่ขยายเขตประปา 
4.   ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีจ านวนผู้เสพ/ผู้ค้าลดลง 
5.   ร้อยละจ านวนประชากรเจ็บป่วยลดน้อยลง 
6.   จ านวนประชากรมีความรู้เพิ่มเติม 
7.   จ านวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
8.   ร้อยละของจ านวนจารีต  ประเพณีคงอยู่ 
9.   ร้อยละของความปลอดภัยเพิ่มข้ึนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
10. จ านวนรายได้เพ่ิมข้ึน / จ านวนรายจ่ายลดลง 
11. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
12. ร้อยละเกษตรกรรมมีคุณภาพ  ยั่งยืนและปลอดภัย 
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13.  การเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 
14.  ร้อยละของจ านวนขยะลดลง / ร้อยละของจ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนภูมิทัศน์น่าอยู่ 
15.  จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
16.  ร้อยละของจ านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น/ร้อยละของจ านวนประชาชนที่พึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
17.  ร้อยละของประชาชนที่รับขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น/จ านวนช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น 
18.  จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
19.  ร้อยละของการมีส่วนร่วมทุกด้านเพิ่มขึ้น 

๑.๕  ค่าเป้าหมาย 
 ๑.   เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน 

        2.   ประชาชนได้รับการพัฒนา  มีการส่งเสริมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข
ให้ประชาชนรู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

 3.   ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  การท่องเที่ยวและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
 4.   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

                  5.   ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  เน้นการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย          

๑.6  กลยุทธ์ 
     1.  พัฒนาด้านคมนาคม  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและต้องการของประชาชน  ก่อสร้าง
ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

    2.  พัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในการ
สัญจรไป – มา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ลดอุบัติเหตุและการโจรกรรม  อาชญากรรมต่าง ๆ  

    3.  พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ขุดลอก คูคลอง  การบริหารจัดการแหล่งน้ า  เก็บกักน้ าเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภค – บริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

    4.  การส่งเสริมสุขภาพ  รณรงค์ป้องกันบ าบัดรักษาโรคและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทุกระดับ 

    5.  การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  
นักเรยีน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

    6.  การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

    7.  การพัฒนาศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีพัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเขาสมอคอน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว 

          8.  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน 
ราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

   9.  การส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้และผลิตภัณฑ์  พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลเขาสมอคอน 
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       10.  การส่งเสริมการเกษตร  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้
เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือ
จ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
              11.  การสร้างจิตส านึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้าง
จิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
             12.  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

   13.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     

๑.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
               1.  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การเกษตร  
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
         2. สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และกระต้นให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกของ
กลุ่มอาชีพ 
        3.  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
        4.  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดลพบุรีตามวิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่เมืองน่าอยู่” 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดที่เป็นเหตุมาจาก
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งการวิ เคราะห์ จุดอ่อนและจุด
แข็งที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งจะเป็นการประเมินสภาวะขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า  
“องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน  เพียงใด”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินการในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิคการ  SWOT  Analysis   เป็นเครื่องมือ   ดังนี้ 

     ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   -  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
      -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   -  ประชากรสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญ  ได้แก ่ ข้าว  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
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   -  มีโรงเรียนในสังกัด อบต.เขาสมอคอน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
   -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้แก ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อนามัยบ้านเขาสมอคอน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัย เขาสมอคอน 
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.เขาสมอคอนกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   -  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   -  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  (วัดไลย์)  ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่น 

ของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  -  มีกลุ่มอาชีพจักรสาน  กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม่กวาด  กลุ่มอาชีพท านา  กลุ่มอาชีพ 

ตีมีดมงคล  กลุ่มอาชีพท าขนมเปี๊ยะนมสด  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
       ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

-   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้
ขาดรายได้ 

-   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

-   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
-   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
-   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและขาด 

บุคลากรเฉพาะด้าน เช่น  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ด้านช่าง  ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่
เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

-    งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ  มีไม่เพียงพอ  
ซึ่งเป็นข้อส าคัญต่อการพัฒนา                       
                     -   การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 

        -   ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
        -   การแพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน  ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 

     ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
                     -   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

    -  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
                   -  นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ 
แห่งชาติ 

    -  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่นต่าง ๆ  ในเขตจังหวัด 
                   -  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต.  
ในจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากข้ึน 
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๔)  อุปสรรค  (T : Threat) 
 -   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนกับเทศบาล 

ต าบลท่าโขลง  
       -   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด 

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      -   งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
      -   กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

                 -  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

      -  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย   จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -   การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูร้อนถนนเป็นฝุ่นละออง  

 ในฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  น้ าท่วมขัง 
  -   ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
  -   ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  
ด้านแหล่งน้ า 

                 -  น้ าท่วมในฤดูฝนและจะขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
  -  น้ าที่จะน ามาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
  -  น้ าประปาไม่ไหล่เนื่องจากระบบน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ท่อเมนเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการ 

ใช้งานนาน   มีเศษตะกอนอุดตัน  จึงท าให้เกิดน้ าประปาขุ่นไม่สะอาด 
ด้านสังคม 
  -  ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝีมือ บุคคลที่จบการศึกษามุ่งเข้าท างานในเมือง 
  -  การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน 
ด้านสาธารณสุข 
  -  ขาดการรณรงค์6 และการดูแลรักษาสุขภาพ 
  -  การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
  -  ไม่มีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  -  ขาดแคลน อุปกรณ์ การเรียนการสอนของเด็กวัยก่อนเรียนและระดับปฐมวัย 
  -  ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ 
  -   ขาดการรวมกลุ่มในเชิงการผลิตและก าหนดราคาในการขายผลผลิต 
  -   ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
  -   ขาดการสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
  -   การผลิตภาคการเกษตรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
  -   ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  -   ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
  -   ขาดระบบการบริหารจัดการด้านขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  -   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านเรือนและชุมชน/ตลาด    
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
  -   ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชาชน 
  -   เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน นั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค - บริโภค
ยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค - บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ อบต.
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม 
และการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน  เช่น  เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 
 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 



 
 
 

 
 

ส่วนที่  3 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร.ี..... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการ
พัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
 
 
 
 



แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    
               ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)             ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 

               ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

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. การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

54 43,148,080 56 57,165,620 98 88,641,420 125 95,094,220 111 91,660,220 444 375,709,560 

 2. การพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษา  
ศาสนาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

56 29,335,500 43 15,329,500 64 
 

25,840,593 74 40,214,293 74 40,214,293 311 150,934,179 

3.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่อง 
เท่ียวและการส่งเสริม
การเกษตร 

13 455,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 41 4,967,000 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 210,000 4 50,000 6 50,000 6 50,000 6 50,000 29 410,000 
 

5. การพัฒนาด้านการ 
เมือง  การบริหารและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

123 23,960,000 11 1,010,000 13 820,000 13 820,000 11 700,000 171 27,310,000 

รวม 253 97,108,580 121 74,683,120 188 116,480,013 225 137,306,513 209 133,752,513 996 559,330,739 

/ / 

/ / 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1  การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

18 9.57 1 0.53 79 42.02 98 52.13 

 2. การพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษา  
ศาสนาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

40 21.28 - - 24 12.77 64 
 

34.04 

3.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่อง 
เที่ยวและการส่งเสริม
การเกษตร 

2 1.06 - - 5 2.66 7 3.72 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1.60 - - 3 1.60 6 3.19 

5. การพัฒนาด้านการ 
เมือง  การบริหารและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

8 4.26 - - 5 2.66 13 6.91 

รวม 71 37.77 1 0.53 116 61.70 188 100.00 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 
1  การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

87,250 2,319,500 8,880,000 11,286,750 

 2. การพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษา  
ศาสนาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

12,442,672 - 43,720 12,486,392 

3.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่อง 
เที่ยวและการส่งเสริม
การเกษตร 

28,000 - - 28,000 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 - - 10,000 

5. การพัฒนาด้านการ 
เมือง  การบริหารและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

44,150 - - 44,150 

รวม 12,612,072 2,319,500 8,923,720 23,855,292 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ.2563 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผน
ไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

- / - 2,285,000 - 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อนามัยเขาสมอคอน 
องค์การบริหารส่วนต าบล        
เขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

/ - - 26,800 26,800 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิว Para-ASPHALT 
CONCRETE ลบ. 6163 สาย
บ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่
ที่ 9 ต าบลเขาสมอคอน จ านวน 
2 ช่วง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
21,090 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

/ - - 9,976,000 8,880,000 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา                
(COVID - 19) 

/ - - 16,920 16,920 

รวม 3 1 - 12,304,720 8,923,720 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ    
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองล าพุงเข้  
หมู่ที่ 1 ต าบลเขาสมอคอน 

 ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 ม. ระยะทาง 1,100 ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีช่ ารุด  คดิเป็นปริมาณ 165  ลบ.ม. 

44,800.- 44,000.- เงินสะสม กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกเขาอ้ายจ๋อ   
หมู่ที่  1  ต าบลเขาสมอคอน 

ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 ม. ระยะทาง 600 ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีช่ ารุด  คดิเป็นปริมาณ 90  ลบ.ม 

24,400.- 24,000.- เงินสะสม 

3 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าลอดถนนบริเวณแยก
บ้านผู้ใหญ่อารมณ์รวบรวม   หมู่ที่   1                    
ต าบลเขาสมอคอน 

ว่างท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ø 0.80) X 1.00 ม. 
จ านวน 8 ท่อน พร้อมคอนกรีตรองพื้นและกลบหลงัท่อ  

19,500.- 15,000.- เงินสะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายรอบเขา   (ลบ.ถ.30-003) หมู่ที่  2              
ต าบลเขาสมอคอน 

เร่ิมจาก กม.ที่ 0.000 ถึง กม.ที่ 0.132  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 660  ตร.ม. พร้อมลงลูกรับไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 

340,400.- 340,000.- เงินสะสม 

5 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักซอย
ตะโกงาม หมู่ที่ 2 ต าบลเขาสมอคอน  เริ่มจาก       
บ้านนายสุกิจ ชลมาก  ถึงบ้านนายทุเรียน  ถมยา 

วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด  ø 0.40 X  1.00 ม. 
จ านวน  78  ท่อน พร้อมบ่อพกั จ านวน 6 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ ์

137,000.- 131,000.- เงินสะสม 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
บ้านใต้ หมู่ที่  3 ต าบลเขาสมอคอน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 35 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 140 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 

69,500.- 69,000.- เงินสะสม 

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองลาดชะโด  หมู่
ที่  6  ต าบลเขาสมอคอน  เร่ิมจากฝายทดน้ าคลองลาด
ชะโด–ประตนู้ าบ้านนายเทียม 

 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง 2,500 ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีช่ ารุด พรอ้มปรับเกลี่ย  คิดเป็น
ปริมาณลูกรัง จ านวน 360  ลบ.ม.  

97,900.- 97,000.- เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปากคลองพระ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสมอคอน เริ่ม
จากบ้านนายอนันต์ วีระประสิทธิ์  ถึง บ้านนางสมใจ  
หมื่นนา 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. และปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 

492,600.- 492,000.- เงินสะสม กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองเจ็ตมูล      
หมู่ที่  12  ต าบลเขาสมอคอน 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง 800 ม. ลงลูก รัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุดพร้อมปรับเกลี่ย คิดเป็น
ปริมาณลูกรัง  120 ลบ.ม. 

32,600.- 32,000.- เงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
ศาลตาโม้ (ลบ.ถ. 30 – 007)  หมู่ที่  12  ต าบล          
เขาสมอคอน 

เริ่มจากกม.ที่ 0.182 ถึงกม.ที่ 0.412 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 230 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50ม. พร้อมป้ายฯ 

466,800.- 466,000.- เงินสะสม 

11 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย      
บ้านห้วยแก้ว (เหนือ – ใต้) หมู่ที่  13  เริ่มจากบ้าน      
นางวิไล  บุญเลิศ ถึงเขตทางหลวงสายบางงา         
– บ้านหมี่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  186 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 744 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการฯ 

484,600.- 484,000.- เงินสะสม 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Para-
ASPHALT CONCRETE ลบ. 6163 สายบ้าน     
ท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่ที่ 9 ต าบลเขาสมอคอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  จ านวน  2 ช่วง มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 21,090 ตร.ม. 

9,976,000.- 8,880,000.- เงินอุดหนุน   
เฉพาะกิจ 

รวม    12    โครงการ 12,186,100 10,582,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  

ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  จ านวน  1  
หลัง 

2,425,000.- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เงินอุดหนุน     
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 2,425,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ด าเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน หมู่ที่ 1 – 9 , 12 - 13 

85,000.- 52,950.- ข้อบัญญัติ กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 85,000.- 52,950.-   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานการพาณิชย์ 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน 

ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน 

50,000.- 34,300.- ข้อบัญญัติ กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 50,000.- 34,300.-   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
- แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการก าจัดวัชพืชบริเวณแนวพนังกั้นน้ าเลียบ
คลองระบายใหญ่ ชัยนาท – ป่าสัก 3   หมู่ที่ 7 – 6 
ต าบลเขาสมอคอน 

ด าเนินการเริ่มจากสามแยกบ้านชี – เขตติดต่อบ้าน       
บางยี่นาง ขนาดพ้ืนที่กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ระยะทาง 
3,290 ม. พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 26,320 ตร.ม.  

88,000.- 87,500.- เงินสะสม กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ทิ้งน้ า หมู่ที่ 6 ต าบล     
เขาสมอคอน  เริ่มจากหนองชนกก – คลองลาดชะโด   

ขุดลอกคลองไส้ไก่ท้ิงน้ า จ านวน 3 ชว่ง 
ช่วงที่ 1 จาก กม.0+000-กม.0+100 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 100 ม. 
ปริมาณดินขุดลอก 45 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 จาก กม.0+100-กม.1+560 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 1,460 ม. 
ปริมาณดินขุดลอก 949  ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3 จาก กม.1+560-กม.1+750 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 190 ม. 
ปริมาณดินขุดลอก 85.50 ลบ.ม. 

38,300.- 38,000.- เงินสะสม 

3 โครงการก าจัดและลอกวัชพืชในเขตพ้ืนที่ อบต.       
เขาสมอคอน 

การก าจัดและลอกวัชพืชในเขตพ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน - - - ส านักปลัด 

4 โครงการก าจักวัชพืชสระหลวง หมู่ที่ 2 ต าบล            
เขาสมอคอน 

การก าจัดและลอกวัชพืชสระหลวง  หมู่ที่ 2 ต าบล          
เขาสมอคอน 

37,000 - - 

รวม  4  โครงการ 163,300.- 125,500.- -  
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       ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอท่าวุ้งในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

12,000.- 12,000.- ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการท้องถิ่นส่งเสริมรักการอ่าน จัดสถานที่หนังสือประจ าต าบล ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขาสมอคอน 

5,000.- - - 

รวม  2  โครงการ 17,000.-    12,000.-  
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ด าเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและให้บริการประชาชนที่สัญจรไป – มา
ในช่วงเทศกาล   ปีใหม่ 

25,000 12,300 ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ จ านวน 50 คน      
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  

98,000 97,750 ข้อบัญญัติ 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุบาลพระศรีอาริย์ 

20,000 - - 

รวม  3  โครงการ 45,000.-   12,300.-                -  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ อบต.            
เขาสมอคอน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  ได้มีโอกาสแสดง
ความรู้ความสามารถ  และเป็นการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

20,000.- - - กอง
การศึกษา 

2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
งานการสอน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าบ ารุงรักษาหรือค่า
ซ่อมแซม ฯลฯ 

1,140,000.- 1,140,000.- ข้อบัญญัติ 

3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบนักเรียน  
ฯลฯ  ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

817,563.- 760,454.- ข้อบัญญัติ 

4 โครงการแข่งขันกีฬา ด าเนินการแข่งขันกีฬาประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลพระ
ศรีอาริย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์  

20,000.- 19,990.- ข้อบัญญัติ 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุง
ห้องสมุด ฯลฯ 

1,159,000.- 91,000.- ข้อบัญญัติ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อ
ครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี  

2,000.- 2,000.- ข้อบัญญัติ 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล             
พระศรีอาริย์  จ านวน 245  วัน 

1,045,800.- 1,004,780.- ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

8 โครงการบริหารสถานศึกษา                        
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพ่ืออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
โรงเรียนวัดถ้ าตะโก 

332,000.- 308,680.- ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษา 

 
9 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ ระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าจัดการเรียน      
การสอน  ค่าหนังสือเรียน  ฯลฯ 

162,850.- 36,140.- ข้อบัญญัติ 

10 โครงการสภาเด็กและเยาวชนต าบล               
เขาสมอคอน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. เขาสมอคอน 

20,000 20,000 เงินอุดหนุนสภา
เดก็และเยาวชน 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อนามัยเขาสมอคอนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน   

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อนามัยเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบล           
เขาสมอคอน   

26,800.- 26,800.- เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ 

12 โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคุณภาพ 

500,000 - - กอง
การศึกษา 
รร.อนุบาล

พระศรีอาริย์ 
13 

 
โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสถานศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษาฯ 

50,000 - - 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จัดซื้อสื่อวัสดุสนับสนุนการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

50,000 - - 

15 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการจัดท าหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

100,000 - - 
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ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

16 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา            
(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถรับ – ส่ง นักเรียน) 

สนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถรับ – ส่ง นักเรียน ในสังกัด 
อบต.เขาสมอคอน 

180,000 180,000 ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษา 
รร.อนุบาล

พระศรีอาริย์ 
17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก        

“โตไปไม่โกง”  อบต.เขาสมอคอน 
เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

- - - 

รวม  17  โครงการ  3,409,844.-  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-  แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการควบคุมประชากรลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น  ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ค่าอาหาร  ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ  ฯลฯ 

200,000.- 133,320.- ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน 

เพ่ืออุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
เขาสมอคอน 

1,000,000.- 1,000,000.- ข้อบัญญัติ 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ  เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียน  ฯลฯ 

43,578.- 43,578 ข้อบัญญัติ 

4 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)  

ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส 
โคโรนา (COVID - ๑๙)   

16,920.- 16,920.- เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ 
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ล าดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณี 
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
(โควิด – 19) 

ด าเนินการแจกเจลแอลกอฮอล์และให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19)  ในเขตพ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน 

25,000.- 23,820.- ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

6 
 

โครงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธี
กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน 

เพ่ือบริการทางกายภาพบ าบัดแก่ประชาชนที่
ต้องการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีภายภาพ
บ าบัด 

20,000 - - กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน 

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพึงและผู้พิการ 

15,000 - - 

8 โครงการเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตแต่          
ละช่วงวัย 

ผู้ปกครองและบุตรหลานในเขตพ้ืนที่ ที่มีอายุ 6 
เดือน – 3 ป ี

- - - 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่
ของโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  

100,000 - - 

รวม  9  โครงการ     
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส     
ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึง 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและ 
ผู้ไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนที่ อบต. จ านวน  10  หมู่บ้าน 

21,000 - - ส านักปลัด 

2 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน 10,000 - - 

รวม  2  โครงการ 31,000 - -  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.    
เขาสมอคอน 

20,000.- - - ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีท่ าการปกครองอ าเภอ
ท่าวุ้ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50,000.- 50,000 ข้อบัญญัติ 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานที่กลาง)  
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

18,000.- 18,000.- ข้อบัญญัติ 

รวม  3  โครงการ 88,000.- 68,000.-   
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-  แผนงานงบกลาง 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่งงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่  
อบต. เขาสมอคอน 

6,648,000.- 6,194,800.- ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในเขตพ้ืนที่ 
อบต. เขาสมอคอน 

1,257,600.-  1,240,800.-  ข้อบัญญัติ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนที่ 
อบต. เขาสมอคอน 

12,000.- 12,000.- ข้อบัญญัติ 

4 ส ารองจ่าย เพ่ือช่วยเหลือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าฯลฯ 

197,854.- 41,260.- ข้อบัญญัติ 

รวม  4  โครงการ 8,115,454 7,488,860   
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
-  แผนงานการเกษตร  

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการบริหารจัดการน้ าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

ด าเนินการในหมู่บ้านเขตพ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน  เพื่อน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีบริหารจัดการน้ า
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

10,000.- - - ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 10,000.- - -  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี 

28,000.- 28,000.- ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 28,000.- 28,000.- -  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.- - - ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 10,000.- - -  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           -    แผนงานการเกษตร  
  

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการ “รักษ์น้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” เ พ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า รวมทั้งเป็นการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

10,000.- 10,000.- ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

10,000.- - - 

รวม   2   โครงการ 20,000.- 10,000.- -  
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการรักษาความสะอาด   ถนนสายหลัก
สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน  จัดท าขยะเปียกและขยะรีไซเคิล 
  

20,000 - - ส านักปลัด 

2 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาช าระภาษี - - - กองคลัง 
3 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการประชาชน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- - - ส านักปลัด 

4 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิขของ
ประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ฯลฯ 

- - - 

5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน ของ อบต.
เขาสมอคอน 

เป็นการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ก
แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน ของ อบต.เขาสมอ
คอน 

- - - 

รวม  5  โครงการ 20,000.- - -  
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1 โครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือบริการประชาชนในในด้านต่าง ๆ เช่น รับช าระภาษี   
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ฯลฯ 

- - - ส านักปลัด 

2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของ
ชุมชน ลดความแตกแยกฯ 

400,000.- 32,900.- ข้อบัญญัติ 

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือให้ประชาชนปลูกฝังค่านิยม  ความจงรักภักดี        
การปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญชองชาติ อันมีสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ด ารงคงอยู่สืบไป 

20,000.- 11,250 ข้อบัญญัติ 

รวม  3  โครงการ 420,000.- 44,150.-   
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 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 5 ด้าน  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีโครงการที่บรรจุในแผนรวมจ านวน  188  โครงการ  สามารถ
น าไปโครงการไปปฏิบัติได้  จ านวน  71  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.77  ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาปี  
2563  และเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น  23,855,292  บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนแล้ว  ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย  โดยการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณ
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในแต่ละโครงการ/กิจกรรมและได้มีการน างบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมมาใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาและบริการสาธารณะ  เมื่อวิเคราะห์โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาปี  2563  
จ านวน 188  โครงการ  มีโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งในข้อบัญญัติ  งบประมาณจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  รวมจ านวน  71  โครงการ  จะเห็นได้ว่ายังมีโครงการอีกจ านวน  116 โครงการ  ไม่ได้น าไปตั้ง
งบประมาณและไม่สามารถน าโครงการไปสู่การปฏิบัติได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ประกอบกับในช่วง
เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา  ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รน่า 2019 
(COVID - 19)  ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว  ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ที่มีกิจกรรมการชุมนุม  รวมกลุ่มของบุคคลจ านวนมาก  ท าให้ผลของการน าโครงการตามแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้
ไม่มากเท่าที่ควร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการและการติดตาม ประเมินผล

โครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินงานของโครงการครั้งต่อไป              

2. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2563 นอกจาก 
เสนอสภาอบต.ฯ รับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ  รับทราบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง  พัฒนา แก้ไขให้ดีขึ้นหรือรักษา มาตรฐานที่ดีอยู่
แล้วให้ดีตลอดไป  

3.  การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
น าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และ
งบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่  4 

ผลการประเมินความพึงพอใจ  
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    

               ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)             ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 

               ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการปี พ.ศ.2563 
     3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

98 18 

 2. การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

64 
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3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่อง 
เที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

7 2 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 3 

5. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 

13 8 

รวม 188 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / 

/ / 
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 ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
 4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ล าดับ ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน
ประชาชน 

(ร้อยละ) 
จ านวน

ประชาชน 
(ร้อยละ) จ านวน

ประชาชน 
(ร้อยละ) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

30 15% 155 77.5% 15 7.5% 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20 10% 164 82% 16 8% 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

32 16% 150 75% 18 9% 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

37 18.5% 148 74% 15 7.5% 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

34 17% 153 76.5% 13 6.5% 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

29 14.5% 157 78.5% 14 7% 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

31 15.5% 154 77% 15 7.5% 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

32 16% 155 77.5% 13 6.5% 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

33 16.5% 148 74% 19 9.5% 

คิดเป็นร้อยละ 15.44% 76.89% 7.67% 
 
      หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  200  ชุด 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.เขาสมอคอน  ในภาพรวม  ปรากฏว่า  ในจ านวนหัวข้อ
ประเด็น  ทั้ง  9  ข้อ  เฉลี่ยความพึงพอใจมาก  อยู่ที่ร้อยละ  15.44  พอใจ  อยู่ที่ร้อยละ  76.89  และไม่พอใจ  
อยู่ที่ร้อยละ  7.67 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( ๑๐  คะแนน ) 
 ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.11 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 8.06 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.05 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.24 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.22 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.13 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนท้องถิ่น 8.20 
๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน 8.00 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.11 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( ๑๐ คะแนน ) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.02 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 8.12 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.05 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.13 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.20 
๗ . ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 
๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน 7.80 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 70.92 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( ๑๐  คะแนน ) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.12 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 8.15 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.18 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.25 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.11 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.25 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.13 
 ๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน 8.45 
 9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 

ภาพรวม 8.23 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( ๑๐  คะแนน ) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 8.12 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.11 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.05 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.14 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.07 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.11 
 ๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน 8.15 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.12 

ภาพรวม 8.12 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( ๑๐  คะแนน ) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.05 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 8.06 
๓.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
๔.   มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.12 
๕.   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.15 
๖.   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.07 
๗.   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.16 
 ๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน 8.15 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.12 
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
(เก็บข้อมูลประชาชนต าบลเขาสมอคอน  หมู่ที่ 1 – 13  จ านวน  10  หมู่บ้าน  จ านวน  200  ชุด) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 1.  เพศ  (1)  ชาย   จ านวน   47  คน    (2)  หญิง  53  คน 

 2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี  จ านวน  11  คน (2)  20 – 30  ปี  จ านวน  40  คน 
   (3)  31 – 40  ปี  จ านวน  62  คน (4)  41 – 50  ปี  จ านวน  50  คน 
   (5)  51 – 60  ปี  จ านวน  31  คน (6)  มากกว่า  60  ปี  จ านวน  6  คน 

 3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา  จ านวน  79  คน        (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  62  คน 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 50  คน  (4)  ปรญิญาตรี  จ านวน  8  คน 
   (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  1  คน   

 4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ   จ านวน   5  คน         (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ  จ านวน  3  คน 
   (3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  62  คน      (4)  รับจ้าง  จ านวน  34  คน 
   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  15  คน        (6)  เกษตรกร  จ านวน  56  คน 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ)..........จ านวน  25  คน         

ส่วนที ่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมาน้อยเพียงพอใด 
 

ล าดับ ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15% 77.5% 7.5% 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10% 82% 8% 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16% 75% 9% 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 18.5% 74% 7.5% 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17% 76.5% 6.5% 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.5% 78.5% 7% 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
15.5% 77% 7.5% 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 16% 77.5% 6.5% 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16.5% 74% 9.5% 

คิดเป็นร้อยละ 15.44 76.89 7.67 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่  5 

 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

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

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ 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 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     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) (๕) 

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

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
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 ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

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

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
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 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

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

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
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 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) (๕) 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)      
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 



 
 

    
 

 

ส่วนที่  6 
 

ภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 
 

  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
*************************** 

 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ไดด้ าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
เขาสมอคอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 และข้อ 12 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งบัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลเขาสมอคอน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงประกาศติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
 

  
 
 



  
  


