
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

ค ำน ำ 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร           
ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน 
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง           
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอนโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน  จึงไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนการติดตาม
ผลการดําเนินงาน  รับทราบปญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานพัฒนาของ         
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน  ทั้งนี้  ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการติดตามและประเมินผล          
ที่ไดจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน ตอไป 
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บทน ำ 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 

๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ   เพ่ือประชาชนทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  จึงต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม
กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกัน
จัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
 

/ดังนั้น....... 
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ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลวังโพธิ์  ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และ ๒  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับ
ที่ ๑ และ ๒  และมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ครั้งที่ ๑ และ ๒  ขึ้นไปแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วย     

๑.  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘            
หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒  โดยนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย 

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
“ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน  

 
 

/การติดตาม...... 
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรที่
มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม 

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศา
สตร์และแนวทางท่ีถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ 

 
 

/ความต้องการ........... 
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ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และ
นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ เห็น
ว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม   องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ   และท่ีสําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่ างเป็ นรูปธรรมและเกิดความชัด เจนที่ ทํ าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses)  โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนาโครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง           
ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ  งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป             
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

/4.  ขั้นตอน..... 
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3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน               
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนตามระเบียบ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามคําสั่งที่  46/๒๕๖๓  ลงวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่วันที่  
10  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๓๐  (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๓   

/ผังขั้นตอน...... 



  
 

 
-6- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/๕.  กรอบและ...... 

 
 
 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ 



  
 

 
-7- 

 
๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็ กได้ รับการศึกษาบน พ้ืนฐานทุกคน   ผู้ สู งอายุ   ผู้ พิ การ ผู้ ป่ วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท  
 

/4)  ด้านเศรษฐกิจ..... 
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๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   
๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     

๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                                      ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์   ในท้องถิ่น  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
        ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
        ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
        เป็ น ก ารป ระ เมิ น ถึ งผ ลกระท บ ต่ อชุ ม ชนและสั งคมและห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง                   

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร   สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการกระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม ่ 

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขต  อบต. นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

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

 
/(2)  การวิเคราะห์..... 
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(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
                            เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

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

๒๕๖๔  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงและแก้ไข   
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

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

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
                            เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะห์
ทางสถิตแิละการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

/(5) กรรมวิธี........ 
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(๕)  กรรมวิธี   อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์   
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย   การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
๗.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการติดตามประเมินผล 
กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ  (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ   

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

   (๒.๑)  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑  –  ๒๕๖๕)        
 (๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร   และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                       (๒.๓)   การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือและ
ผลสําเร็จของโครงการ   โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม 
                       (๒.๔)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ  อบต. ในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ   มีดังนี ้
 

/แบบที่ 3/2............. 
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอนในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอนในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ  ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ ยนแปลงมากน้อย       
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน               
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร           
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง         
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร   เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 

 
/๙.  คณะกรรมการ... 
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๙.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑ นางสาววัชรา  ทํานองงาม   ประธานคณะกรรมการ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน)  
*แทนตําแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน)*     

๒ นายณัฐกฤตา  เสือเจริญ    กรรมการ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 บ้านเขาสมอคอน)   
*แทนตําแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน)*     

3 นายกิตติภพ  ปัจฉิม กรรมการ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 บ้านเขาบ้านหว้า)   
*แทนตําแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน)*     

4 นายสายันต์  สังเกตุ         กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่  2 บ้านเขาสมอคอน) 
5 นางดวงตา  สุขแจ้ง           กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่  1๓  บ้านห้วยแก้ว)        
6 นายธนัทรัช  นามนาค กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)     
7 นางสาวสิวพร  พันธุ์ทอง กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)     
8 นายจํานงค์  แสงม่วง   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
9 นายกิตติศักดิ์  กลัดสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

10 นายจักรชัย  รุ่งสุข กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (ผอ.รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน) 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

ส่วนที่  ส่วนที่  ๒๒  
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

1.  ด้ำนกำยภำพ 
          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือต ำบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 
ของอําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากตัวอําเภอท่าวุ้ง 11   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ตําบลบางมัญ ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีและตําบลบางขาม   
        ตําบลบ้านชี   ตําบลหนองเต่า  อําเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต้     ติดต่อกับ   ตําบลโคกสลุด , ตําบลมุจลินท์  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตําบลบางลี่   อําเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตําบลบางมัญ   อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ชื่อ-สกุล 
1 บ้านเขาสมอคอน นางอารมณ์   รวบรวม 
2 บ้านเขาสมอคอน นายบุญชู   คุ้มม่วง 
3 บ้านเขาหมอนอิง นายไพบูลย์ศรีสวัสดิ์ 
4 บ้านเขาบ้านหว้า นายศุภกร   มาสวนจิก 
5 บ้านพราน นางวันเพ็ญ   อ่ิมภู 
6 บ้านแหลมกะลา นายสุชิน   วีระประสิทธิ์ 
7 บ้านคลองพระ นายธนัทรัช   นามนาค 

12 บ้านหัวไผ่ นางสาวสุนันท์   นาคน้อย 
13 บ้านห้วยแก้ว นางดวงตา  สุขแจ้ง 
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แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

อ ำเภอท่ำวุ้ง   จังหวดัลพบุร ี
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         1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมี 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   ได้แก่ 
  -  เทือกเขาสมอคอน อยู่ในเขตหมู่ที่  1 , 2 , 4 , 5 
  -  แม่น้ําบางขาม  อยู่ในเขตหมู่ที่  6 , 7 , 8 , 9 
 

          1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง  ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส
ขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ – ๒  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนำว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
 

          1.4  ลักษณะของดิน 
                ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
ก 

          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
       1.  แหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่   

-  แม่น้ําบางขาม  จํานวน  1  สาย 
-  ลําน้ํา    จํานวน  3  แห่ง   

       2.  แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น  ได้แก่   
-  ฝาย  จํานวน  4  แห่ง   
-  บ่อบาดาล  จํานวน  36  แห่ง 

                     -  คลองชลประทาน  จํานวน   6  แห่ง 
  -  ประปา  ได้แก่ 
   หมู่ที่  5 , 7 , 12 , 13   (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 
   หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 ,  6 , 9  (หมู่บ้านดําเนินการเอง) 
      

          1.6  ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
                 ในเขต อบต. เขาสมอคอน ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 
2.  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
          2.1  เขตกำรปกครอง 
                 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน   มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน   
ทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นํา  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง   
สอดส่องพฤติ กรรมและให้ รายงาน อําเภอทราบ   การรณ รงค์   ป ระชาสัม พันธ์   ให้ ข้ อมูลที่ ถู กต้ อ ง                          
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย   การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่  อบต.จัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วม 

/ประชุม............ 
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ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนดําเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน   และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน 
นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน อบต.  ผู้นําชุมชน  และโครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ   
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ   มีอัตรากําลังพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํากัด   ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   
            2.2  กำรเลือกตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคน   ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาสมอคอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  เขตการเลือกตั้งมีจํานวน  10  เขตเลือกตั้ง  
ดังนี้ 

1. เขตเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่  1  ตําบลเขาสมอคอน 
2. เขตเลือกตั้งที่  2  ได้แก่  หมู่ที่  2  ตําบลเขาสมอคอน 
3. เขตเลือกตั้งที่  3  ได้แก่  หมู่ที่  3  ตําบลเขาสมอคอน 
4. เขตเลือกตั้งที่  4  ได้แก่  หมู่ที่  4  ตําบลเขาสมอคอน 
5. เขตเลือกตั้งที่  5  ได้แก่  หมู่ที่  5  ตําบลเขาสมอคอน 
6. เขตเลือกตั้งที่  6  ได้แก่  หมู่ที่  6  ตําบลเขาสมอคอน 
7. เขตเลือกตั้งที่  7  ได้แก่  หมู่ที่  7  ตําบลเขาสมอคอน 
8. เขตเลือกตั้งที่  9  ได้แก่  หมู่ที่  9  ตําบลเขาสมอคอน 
9. เขตเลือกตั้งที่  10  ได้แก่  หมู่ที่  12  ตําบลเขาสมอคอน 
10. เขตเลือกตั้งที่  11  ได้แก่  หมู่ที่  13  ตําบลเขาสมอคอน   
มีจํานวน  11  หมู่บ้าน  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,419  คน  การเลือกตั้งจะมี  ผู้บริหารท้องถิ่น  

(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล)  จํานวน  1 คน  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ  
2  คน  11  หมู่บ้าน  รวมเป็น  22  คน 

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
   -  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน   3,419  คน 
  -  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  3,419  คน 
     แยกเป็นเพศชาย  จํานวน   1,648   คน    แยกเป็นเพศหญิง  จํานวน  1,771   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ประชากร......... 
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3.  ประชำกร 
          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีจํานวนครัวเรือน  1,440  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น                         
4,397  คน  แยกเป็น  ชาย  2,194  คน  หญิง  2,203  คน  (ข้อมูล  ณ  ปี  2561 ) 

ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชำย หญิง 

รวมจ ำนวน 
ประชำกร 

บ้านเขาสมอคอน 1 213 315 347 662 
บ้านเขาสมอคอน 2 183 310 313 623 
บ้านเขาหมอนอิง 3 82 123 139 262 
บ้านเขาบ้านหว้า 4 170 292 268 560 

บ้านพราน 5 187 335 306 641 
บ้านแหลมกะลา 6 125 181 204 385 
บ้านคลองพระ 7 103 160 146 306 
บ้านท่าโขลง 9 102 49 55 104 
บ้านหัวไผ่ 12 43 65 55 120 

บ้านห้วยแกว้ 13 229 362 370 732 
รวม 1,440 2,192 2,203 4,395 

          

  
 
 
 



  
 

ที ่ หมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  (เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 บ้านเขาสมอคอน 228 263 315 345 319 346 320 353 315 347 315 347 
2 บ้านเขาสมอคอน 275 296 320 315 317 314 320 310 310 313 310 313 
3 บ้านเขาหมอนอิง 121 117 127 142 126 140 126 140 123 139 123 139 
4 บ้านเขาบ้านหว้า 241 221 294 254 290 264 297 265 292 268 292 268 
5 บ้านพราน 263 258 317 302 330 309 328 306 335 306 335 306 
6 บ้านแหลมกะลา 97 98 185 197 184 200 183 196 181 204 181 204 
7 บ้านคลองพระ 146 135 170 153 162 145 159 147 160 146 160 146 
9 บ้านท่าโขลง 57 62 51 58 50 54 50 56 49 55 49 55 

12 บ้านหัวไผ่ 52 53 61 57 65 55 65 55 67 55 362 370 
13 บ้านห้วยแก้ว 323 359 362 381 365 375 368 379 362 370 362 370 

รวม 
2,202 2,204 2,203 2,204 2,208 2,202 2,216 2,207 2,194 2,203 2,194 2,203 

4,406 4,407 4,410 4,423 4,367  

-18- 



  
 
      3.2   ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 -  จํานวนประชากรเยาวชน  (อายุต่ํากว่า  18  ปี)  หญิง จํานวน  406  ชาย จํานวน  488  คน   
 -  จํานวนประชากร  (อายุ  18 – 60  ปี)  หญิง จํานวน 1,378  คน  ชาย จํานวน  1,359  คน   
 -  จํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) หญิง จํานวน  414 คน  ชาย จํานวน  329  คน   
 

4.  สภำพทำงสังคม 
      4.1   กำรศึกษำ    
                  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3 แห่ง  โรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  จํานวน  1  แห่ง  และโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจํา นวน  1  
โรงเรียน  ดังนี้   

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3   แห่ง   แยกได้ดังนี้ 

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบา้นเขาสมอคอน 10 11 21 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 4 3 7 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําตะโก 6 8 14 
รวม 20 22 42 

-  โรงเรียนอนุบาล จํานวน   1   แห่ง    แยกได้ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียนอนุบำล 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 

โรงเรียนอนุบำลพระศรีอำริย์  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 
ระดับชัน้อนุบาล 1  13 12 25 

ระดับชัน้อนุบาล 2  13 16 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   23 10 33 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2   13 14 27 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   14 15 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 22 7 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 23 9 22 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 9 - 16 

รวม 120 90 210 
 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  1  แห่ง  แยกได้ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
ก่อนประถมศึกษำ ป.1 –  ป.4 ป.5 –  ป.6 รวม 
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1. วัดถ้ําตะโก 5 5 4 40 40 47 50 50 32 95 95 83 
รวม 5 5 4 40 40 47 50 50 32 95 95 83 
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 4.2  สำธำรณสุข 

        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ตําบลเขาสมอคอน   มีจํานวน   2   แห่ง   ดังนี้ 
   1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน  มี
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  จํานวน 8  คน  ได้แก่  ข้าราชการ  4  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน  พนักงาน
จ้างเหมา  3  คน  (ถ่ายโอนมาเมื่อปี  2555) 
   2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาสมอคอน  หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  มี
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  จํานวน  6  คน  ได้แก่  ข้าราชการ  4  คน  พนักงานจ้าง  2  คน 
 -  จํานวนผู้ป่วยและโรคท่ีพบในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน 

โรค จ ำนวนผู้ป่วย  
โรคติดเชื้อและปรสิต 72 
Certain infections and  parasitic  disease 113 
เนื้องอกและมะเร็ง 0 
Neoplasms 0 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน 0 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอลิซึม 767 
ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม 52 
โรคระบบประสาท 184 
โรคตารวมส่วนประกอบของตา 67 
โรคหู และปุ่มกกหู 20 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต 946 
โรคระบบทางเดินหายใจ 436 
โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 476 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 933 
โรคระบบกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง 1,821 
โรคระบบสืบพันธ์ ร่วมปัสสาวะ 3 
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและดูแลหลังคลอด 0 
ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด 0 
อาการแสดงและสิ่งปกติท่ีพบได้จากการตรวจวินิจฉัยที่ไม่สามารถจําแนกโรคได้ 1,184 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง  และผลที่ตามมา 6 
สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ  ที่ทําให้ป่วยหรือตาย 68 
การเป็นพิษและผลที่ตามมา 0 
 

4.3  อำชญำกรรม 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน   

4.4  ยำเสพติด 
                   ปัญหายาเสพติดในเขตตําบลเขาสมอคอน   จากท่ีทางสถานีตํารวจภูธรตําบลท่าโขลงได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนทราบนั้น   พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน มีผู้ที่ติดยา
เสพติด  ดังนี้ 
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หมู่ที่ จ ำนวน (รำย) ข้อหำที่จับกุม 
1 2 ครอบครองและเสพยาบ้า 
2 2 เสพยาบ้า 
5 2 ขับข่ีรถเสพยาบ้าและเสพยาบ้า 
6 1 ครอบครองยาบ้า 

13 1 เสพยาบ้า 
รวม 8  

8 

             ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรตําบลท่าโขลงได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้นําประชาชน  ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา แต่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนสามารถทําได้
เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล             
เขาสมอคอนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
           4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 

         องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ได้ดําเนินการด้านสังคมสังเคราะห์   ดังนี้ 
๔.๕  กำรสังคมสังเครำะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑)  ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
(4)  ดําเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
(5)  ดําเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(6)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

5.  ระบบบริกำรพื้นฐำน 
            5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 
    องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว  คือ  ทางรถยนต์มีทาง
หลวงแผ่นดิน  (ถนนสายท่าวุ้ง – บางงา)  เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อําเภอท่าวุ้งและ
จังหวัดลพบุรี  ภายในหมู่บ้านต่างๆ  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั่วถึงกัน  
 

            5.2   กำรไฟฟ้ำ 
         ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐ % 

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนจึงไม่
สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบล            
เขาสมอคอนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว   และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 
 
 
 
 

/5.3  การประปา............ 
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 5.3   กำรประปำ 

         การประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอนเองบางหมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ %  และมีน้ําใช้
ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ําประปาขุ่นบ่อยครั้ง  และน้ําประปาไม่ไหลสาเหตุเนื่องจากเป็นท่อ
ประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไม่มีแหล่งน้ําดิบในการผลิตประปา  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

 -  หมู่ที ่5 , 7 , 12 , 13  (อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน) 
 -  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9  (หมู่บ้านดําเนินการเอง) 

            5.4   โทรศัพท์ 
                     ในปัจจุบันทกุหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

           5.5   ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
          มีที่ทําการไปรษณีย์  จํานวน  1  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ท่าโขลง ตั้งอยู่ใกล้เทศบาลตําบลท่าโขลง 

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ให้บริการเวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)         
หยุดวันอาทิตย์    
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
            6.1  กำรเกษตร 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม  ได้แก่  ทํานา ปลูก
ข้าวที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
            6.2   กำรประมง 
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนไม่มีการประมง 
            6.3   กำรปศุสัตว์ 

         ตําบลเขาสมอคอนมีการปศุสัตว์  คือ   
หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด – ไก่      
หมู่ที ่ 2  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็นไก่   

 หมู่ที่  5  บ้านพราน – บ้านโคกทะเล  เลี้ยงแพะ  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแกะ   
 หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด – ไก่   

            6.4   กำรบริกำร 
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนไม่มีการบริการ               

           6.5   กำรท่องเที่ยว 
              - ดอยธัมมิกราช  ดอยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ยุคทวาราวดีและเป็น
สถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระราชาและฤาษี   
                    - เทือกเขาสมอคอน  มีถํ้าต่างๆ มากมาย  เช่น  ถ้ําชิงช้า ถ้ําน้ํา ถ้ําพระนอน ถ้ําพราหมณี ถ้ํา
ขี้แรด 
           - วัดถ้ําตะโกพุทธโสภา  , วัดเขาสมอคอน 
           - ขุดพบโครงกระดูกโบราณ  เครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผายุคทวาราวดี บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 5  
            6.6   อุตสำหกรรม 

            โรงสีข้าว  จํานวน  1  แห่ง  (บริษัทไทยมาพรรณเทรดดิ้ง จํากัด) 
 
 
 

/6.7 การพาณิชย์.... 
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            6.7   กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
           ประชาชนตําบลเขาสมอคอน มีการรวมกลุ่มของประชาชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนตําบลเขาสมอคอน 
กลุ่มมัคคุเทศก์น้อย  กลุ่มอปพร.  กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. กลุม่ออมทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มจักรสาน   กลุ่มทําอาหารไทย  กลุ่มทําไม้กวาด  กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรทํานา)  กลุ่มปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
            6.8   แรงงำน 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม  ได้แก่  ทํานา ปลูก
ข้าว  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.  ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
            7.1  กำรนับถือศำสนำ 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนมีวัดจํานวน  
5  แห่ง  ดังนี้ 
  1)  วัดเขาสมอคอน  หมู่ที่  1 , 2 
  2)  วัดถ้ําช้างเผือก  หมู่ที่  5 
  3)  วัดถ้ําตะโก  หมู่ที่  5 
  4) วัดบันไดสามแสน  หมู่ที่  5  
  5)  วัดบางพราน  หมู่ที่  9 
 7.2   ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  ประชาชนชาวตําบลเขาสมอคอน  ได้มีการอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  ได้แก่ 
ประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์   ประเพณีสงกรานต์  รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห ่
เทียนเข้าพรรษา   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ของไทยอีกด้วย  ได้แก่  การจักร
สานเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ตะกร้า  กระบุง  ชะลอม  , การร้อยมาลัยดอกมะลิ  ดอกพุด  เป็นต้น 

7.3   ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ได้แก่  กลุ่มจักรสาน  กลุ่มทําอาหารไทย  กลุ่มทําไม้กวาด  กลุ่มเกษตรทํานา  กลุ่มปลูกข้าวปลอด
สารพิษ  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ   
           ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ  100%  พูดภาษาไทย    
            7.๔   สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จําหน่วยบ้าง  ได้แก่  ข้าวปลอดสารพิษ   ตะกร้าหวาย  เชือกปอฟาง  เสื้อสัญลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเขาสมอคอน   ยาดมสมุนไพร   สินค้าเกษตร   อาหารแปรรูป   เช่น   ขนมเปี๊ยะนพวรรณ   เผือกฉาบ  
กล้วยฉาบ  ขนมเต่า   กระยาสารท   ผักปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  เช่น  น้ําส้มควันไม้   โฮโมนพืช  
ปุ๋ยชีวภาพ 
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8.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 
            8.1  น้ ำ 
          แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  -  ลําน้ํา   มีจํานวน    3   แห่ง 
  -  แม่น้ํา บางขาม  มีจํานวน    1   สาย 
  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
  -  ฝาย   มีจํานวน    4   แห่ง 
  -  บ่อบาดาล  มีจํานวน   25  แห่ง 
  -  คลองชลประทาน มีจํานวน    6   แห่ง   
  -  ประปาหมู่บ้าน  
   หมู่ที่  5 , 7 , 12 , 13  (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 

หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9  (หมู่บ้านดําเนินการเอง) 
8.๒   ป่ำไม้    
         ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนไม่มีป่าไม้ 
8.๓    ภูเขำ   

           มีเทือกเขาสมอคอนปกคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 , 5 , 1 , 2 –  เขาหมอนอิง  เป็นภูเขาเตี้ย ๆ 
            8.4    ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ 

 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก  ที่อยู่
อาศั ย   ร้านค้ า  สถานประกอบการ  ตามลํ าดับ   และมี พ้ื นที่ เพี ยงเล็ กน้ อยที่ เป็ น พ้ืนที่ ส าธารณ ะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็
ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้
เพ่ิมขึ้น  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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ส่วนที่  3 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1  วิสัยทัศน์ 

                  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
             “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่” 

1.2  ยุทธศำสตร์  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 5  ด้าน  ดังนี้ 
  1.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  1.2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
  1.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
  1.2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบรหิารและการมีสว่นรว่มของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย          

1.3  เป้ำประสงค์ 
1.3.1  ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  สะดวก  ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินในการเดินทางสัญจรไปมา 
1.3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลเขาสมอคอน 

สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
1.3.3 ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ  การส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชน 

รู้จักนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
1.3.4 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
1.3.5 ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมเน้นการบริหารการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย 
          1.4   ตัวช้ีวัด 
 1.4.1   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 10 หมู่บ้าน 
 1.4.2   มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง  10  หมู่บ้าน 
 1.4.3   ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําใช้สําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
 1.4.4   ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 10 หมู่บ้าน 
 1.4.5   ประชาชนมีความรู้เพ่ิมเติมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 1.4.6   ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น    
                   1.4.7  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

        1.4.8   จํานวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
        1.4.9   มีทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
        1.4.10  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 10 หมู่บ้าน 
 
 

/12.  ส่งเสริม..... 
 



  
 
 

      1.4.11  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
                     1.4.12   การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง 

           1.4.13  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
                      1.4.15  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
            1.5   ค่ำเป้ำหมำย 

                1.5.1  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน 
           1.5.2  ประชาชนได้รับการพัฒนา  มีการส่งเสริมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สาธารณสุขให้

ประชาชนรู้จักนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
                    1.5.3  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  การท่องเที่ยวและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
                     1.5.4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้
ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  เน้นการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     
           1.6   ยุทธศำสตร์ 

1.6.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                   1.6.2   ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 1.6.3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการส่งเสริมการเกษตร 
    1.6.4   ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          1.6.5   ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 
           1.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
         1.7.1  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การเกษตร  
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
         1.7.2   สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และกระต้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกของกลุ่มอาชีพ 
        1.7.3   สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
        1.7.4  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดลพบุรีตามวิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่เมืองน่าอยู่” 
2.  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

2.1  กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และ ภาวะคุกคามหรือ
ข้อจํากัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ จุดอ่อน  และ  จุดแข็ง    ที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งจะเป็นการประเมินสภาวะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน  เพียงใด”  สําหรับใช้
เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินการในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิคการ  SWOT   Analysis  เป็นเครื่องมือ  
ดังนี้ 

/1)  จุดแข็ง............ 
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     ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   -  ประชาชน  ผู้นําชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
      -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   -  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญได้แก่ข้าวเลี้ยงสัตว์ 

ฯลฯ 
   -  มีโรงเรียนในสังกัด อบต.เขาสมอคอน  1  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
   -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 แห่ง  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ได้แก่ ศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.เขาสมอคอนกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   -  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   -  ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   -  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-    มีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  (วัดไลย์)  ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นของ 

ชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
-   มีกลุ่มอาชีพจักรสาน  กลุ่มทําอาหารไทย  กลุ่มทําไม่กวาด  กลุ่มอาชีพทํานา  กลุ่มอาชีพตีมีด 

มงคล  กลุ่มอาชีพทําขนมเปี๊ยะนมสด  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
       ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

-   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ขาด
รายได ้

-   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง 

-   ขาดแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
-   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
-   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน  เช่น  ด้าน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
-    งบประมาณในการดําเนินงานพฒันาท้องถิ่น  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ  มีไม่เพียงพอซึ่ง 

เป็นข้อจํากัดที่สําคัญต่อการพัฒนา                       
                   -    การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 

     -    ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
      ๓)   โอกาส (O : Opportunity) 

      -    ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป  ระบบราชการทํา 
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

-  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   -   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

                  -   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 
                            

/พ.ร.บ............. 
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     -  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติจะทําให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ  ในเขตจังหวัด 
                 -  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อํานาจหน้าที่ อบต. ในการ 
จัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากข้ึน 

     ๔)  อุปสรรค  (T : Threat) 
            -   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนกับเทศบาลตําบล
ท่าโขลง  

          -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเมื่อ 
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

         -   งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
         -   กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

                    -   การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทําให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

         -   การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย   จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําได้ยากมาก 

 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  -   การคมนาคม ขนส่งไม่สะดวก สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ในช่วงฤดูร้อนถนนเป็นฝุ่น 

ละออง ในฤดูฝน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  น้ําท่วมขัง 
 -   ปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูร้อน 
 -   ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  
 -   ระบบโทรศัพท์ในบ้านเรือน และระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ท่ัวถึง 
ด้ำนแหล่งน้ ำ 

              -   น้ําท่วมในฤดูฝน และจะขาดแคลนน้ําในฤดูร้อน 
-   น้ําที่จะนํามาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
-   ภาชนะเก็บน้ําฝนไม่เพียงพอทุกครัวเรือน 
-   ไม่มีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
ด้ำนสังคม 
-    ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝีมือ บุคคลที่จบการศึกษามุ่งเข้าทํางานในเมือง 
-    การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน 
ด้ำนสำธำรณสุข 
-     ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ความรู้ ด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพ 
-     การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
-     ไม่มีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
-      ขาดแคลน อุปกรณ์ การเรียนการสอนของเด็กวัยก่อนเรียนและระดับปฐมวัย 
-      ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 
 
 

/ด้านเศรษฐกิจ........ 
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ด้ำนเศรษฐกิจ 
-   ขาดการรวมกลุ่มในเชิงการผลิตและกําหนดราคาในการขายผลผลิต 
-   ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
-   ขาดการสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
-   การผลิตภาคการเกษตรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-    การบุกรุกทีส่าธารณะและตัดไม้ทําลายป่า 
-    ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
-    ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
-    ขาดระบบการบริหารจัดการด้านขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-    ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านเรือนและชุมชน/ตลาด 
ด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
-    ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชาชน 
-    เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

๓.๒   กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน นั้น  ได้ทําการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขำยและปรมิำณของ

ปัญหำ/ควำมต้องกำร 
พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ
แนวโนม อนำคต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน
การเกษตรและน้าํประปา
สําหรับอุปโภค - บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ําและน้ําประปาใน
การอุปโภค - บริโภค 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ํา
และมีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน   
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดําเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น  เช่น  เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

3)  เยาวชนและวัยรุ่นตดิ
เกมส์  บุหรี่  เหล้า ยาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  
และการส่งเสริมการเกษตร 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต  
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ําค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะ 
สมกับค่าครองชีพ มี
การจ้างงานมากขึ้น 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ

แวดล้อมภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและปริมำณ
ของปัญหำ/ควำม

ต้องกำร 

พื้นที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ
แนวโนม อนำคต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ํา
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

- ปัญหามลพษิทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๒) พ้ืนที่ป่าภายในเขต 
อบต.       มีน้อย 

- เพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
ต้นไม้ให้มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เกิด
มลพิษ 

- ในพ้ืนที่ไม่มีการ
เผาฯ เกิดข้ึน 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนส่ง
กลิ่นเหม็นรําคาญ 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและ
สัตว์เลี้ยงลดลง 
ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและมูล
สัตว์ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ําฝน น้ําที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค - บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง  การบริหารการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย 

1)  ประชาชนบางส่วน
ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการทํางานของ 
อบต. 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
มากขึ้น  และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่  4 
 

แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทําการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี   
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน......................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับตาํบล)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทาํแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทาํ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจําปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   
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สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 

แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ค ำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  และเพ่ิมเติม   เปลี่ยนแปลง   
แก้ไข  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
                          

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร โครงกำร 

 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนกำรด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ +          

เงินสะสม + เงินทุน
ส ำรองเงินสะสม+    

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น                      
(พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจําปี พ.ศ.2564 

227 

36.12 94.25 

 
 

 
 

 
 

94.25 2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

37 

3 จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 

87 

4 สามารถดําเนินการได้ 82 
 
 



  
 

 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตรพ์ัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบสำธำรณปูโภค สำธำรณูปกำร 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 39,157,500 38 47,175,620 58 56,647,420 69 59,750,220 59 57,246,220 248 259,976,980 
2. แผนงานสาธารณสุข - - - - 3 5,400,000 3 5,400,000 3 5,400,000 9 16,200,000 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 7 4,330,000 10 7,330,000 11 7,830,000 11 7,830,000 10 7,330,000 49 34,650,000 
4. แผนงานการพาณิชย์ 3 1,100,000 3 800,000 4 800,000 4 800,000 3 500,000 17 4,000,000 
5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000 1 20,000 1 21,000 1 21,000 1 21,000 5 103,000 
6. แผนงานการเกษตร 2 800,000 4 1,840,000 17 11,713,000 17 11,713,000 15 11,583,000 55 37,649,000 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศกึษำ  ศำสนำวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ 
7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 2 14,000 2 17,000 2 17,000 2 17,000 9 75,000 
8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4  180,000 2 180,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 
9. แผนงานการศึกษา 12 3,901,500 13 4,034,500 20 6,032,693 20 6,032,693 20 6,032,693 80 26,034 
10. แผนงานสาธารณสุข 5 370,000 8 1,555,000 11 8,703,400 11 8,703,400 11 8,703,400 46 28,035,200 
11. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1,268,000 5 1,268,000 6 1,256,000 6 1,256,000 6 1,256,000 28 6,304,000 
12. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 140,000 3 140,000 5 142,500 5 122,500 5 122,500 21 667,500 
13. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 100,000 5 20,000 7 60,000 7 60,000 7 60,000 31 300,000 

14. แผนงานงบกลาง 5 7,932,000 5 8,118,000 5 8,559,600 5 8,569,600 5 8,579,600 25 41,758,800 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
15. แผนงานการเกษตร - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 
16. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 
17. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 58,000 3 1,058,000 3 1,058,000 3 1,085,000 3 1,058,000 14 4,290,000 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนพัฒนำดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
18. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 10,000 1 10,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 11 80,000 
19. แผนงานการเกษตร 2 20,000 3 40,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 14 150,000 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนพัฒนำดำ้นกำรเมือง  กำรบรหิำรและกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย 
20. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 420,000 6 420,000 7 290,000 7 290,000 6 230,000 32 1,650,000 
21. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน 4 530,000 5 590,000 5 510,000 5 510,000 4 450,000 23 2,590,000 

รวมทั้งสิ้น 95 60,407,000 121 74,683,120 179 109,330,613 190 112,423,413 174 108,879,413 754 465,723,559 

4.3  สรุปกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง แก้ไขตำมแผนงำน 
โครงกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ 
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โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำ
ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1 5,000,000 13 24,852,000 13 24,852,000 27 54,704,000 
2.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - 3 2,000,000 3 2,000,000 6 4,000,000 
3. แผนงานการเกษตร - - - - 3 1,230,000 8 2,730,000 8 2,730,000 19 6,690,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 1 200,000 2 230,000 2 230,000 5 660,000 
2. แผนงานการศึกษา - - - - 2 449,400 8 808,100 8 808,100 18 2,062,600 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรและกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย 
1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป - - - - - - 1 - 1 - 2 - 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน - - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - 8 6,899,400 36 30,640,100 36 30,640,100 80 68,179,600 
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โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 14 12,730,000 14 12,730,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 2 50,000 2 50,000 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 9 18,847,000 9 18,847,000 
2.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - 2 1,000,000 2 1,000,000 
3. แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 1 450,000 1 450,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - 1 800,000 1 800,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 13 21,097,000 13 21,097,000 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

(1)  โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นที่สำมำรถน ำมำตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

1 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,408,200 - - - 6,379,100 29,100 
2 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพความพิการ 1,116,000 99,200 - - 1,210,400 4,800 
3 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000 - - - 12,000 - 
4 งบกลาง งบกลาง  เงินสํารองจ่าย เงินสํารองจ่าย 115,836 110,000 - - 135,105.78 90,730.22 
5 งานบริหาร

ทั่วไป 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดตรวจสอบ
แนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ 

20,000 - - - - 20,000 

6 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

150,000 - 143,000 - - 7,000 

7 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการรักษา
ความสะอาด ถนน
สายหลัก สายรอง
และการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล                
เขาสมอคอน 

20,000 - - - - 20,000 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

8 งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล        
ปีใหม่  

15,000 - - - 6,800 8,200 

9 งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

15,000 
 

- - - - 15,000 

10 งานป้องกันและ
บรรเทา          
สาธารณภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เขาสมอคอน 

115,000 - 32,400 - - 82,600 

11 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

20,000 - 20,000 - - - 

12 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

1,140,000 - - - 1,140,000 - 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

13 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

813,218 - - - 713,022 100,196 

14 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการแข่งขัน
กีฬา 

20,000 - 7,910 - - 12,090 

15 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

42,500 7,910 - - 47,010 3,400 

16 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น) 

366,800 - - - 207,800 159,000 

           
           -39- 



  
 

ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

17 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจน) 

15,000 
 

- 
 

- - 13,500 1,500 

18 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา          
(อาหารกลางวัน) 

1,042,500 - - - 909,400 133,100 

19 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) 

212,158 - - - 113,285 98,900 

20 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน ๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เขา้ลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการเงิน          
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้ 
บริการด้าน
สาธารณสุขของ
สถานีอนามัยท่ี   
ถ่ายโอน 

1,000,000 - - - 1,000,000 - 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

21 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน ๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน  
ศาสจราจารย์        
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

56,100 - - - 40,000 16,100 

22 งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อ่ืน ๆ  

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาสผู้ยากไร้ ผู้
ยากจนและผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

10,000 - - - - 10,000 

23 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการปลูกผัก   
ริมรั้ว 

10,000 - - - - 10,000 

24 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา          
เสพติด 

10,000 - - - - 10,000 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

25 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย         
อ่ืน ๆ  

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มอาชีพ) 

10,000 - - - - 10,000 

26 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย          
อ่ืน ๆ  

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตําบล                   
เขาสมอคอน 

150,000 - 150,000 - - - 

27 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย        
อ่ืน ๆ  

โครงการจัดงาน/
กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและงาน
ประเพณี 

20,000 - - - - 20,000 

28 งานอนุรักษ์
แหล่งน้ําและ 
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย        
อ่ืน ๆ  

โครงการรักษ์น้ํา   
รักป่ารักษาแผ่นดิน 

10,000 - - - - 10,000 

29 งานอนุรักษ์
แหล่งน้ําและ 
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย       
อ่ืน ๆ  

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาํริสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมาร ี

10,000 - - - - 10,000 

30 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ

1,000,000 - - - 1,000,000 - 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

31 งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการจัดงาน        
รัฐพิธี 

12,000 - - - 12,000 - 

32 งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนโครง 
การเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)  
อําเภอท่าวุ้ง 

18,000 - - - 18,000 - 

33 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

สนับสนุนโครงการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

356,000 - - - 347,200 8,800 

34 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอําเภอท่าวุ้ง 

50,000 - - - 50,000 - 

35 งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช 

28,000 - - - - 28,000 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

36 ก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้าง
งานซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทาง 
หมู่ที ่ 2, 4, 5 

500,000 - - - 498,000 2,000 

37 บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรั้ว  
ป้ายและประตู
ทางเข้า – ออก 

500,000 - - - 496,000 4,000 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(2)  โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
ล ำดับ

ที่ 
งำน 

หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 
งบประมำณอนุมัติ

(บำท) 
โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

1 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,408,200 - - - 6,379,100 29,100 
2 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพความพิการ 1,116,000 99,200 - - 1,210,400 4,800 
3 งบกลาง งบกลาง  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000 - - - 12,000 - 
4 งบกลาง งบกลาง  เงินสํารองจ่าย เงินสํารองจ่าย 115,836 110,000 - - 135,105.78 90,730.22 
7 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย       
อื่น ๆ  
 

โครงการรักษาความ
สะอาด  ถนนสาย
หลัก สายรองและ
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอน 

20,000 - - - - 20,000 

8 งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย     
อื่น ๆ  

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล        
ปีใหม่  

15,000 - - - 6,800 8,200 

9 งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย   
อื่น ๆ  

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนใน 
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

15,000 - - - - 15,000 

10 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

1,140,000 - - - 1,140,000 - 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

11 งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

813,218 - - - 713,022 100,196 

12 งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัด การเรียน
การสอนรายหัว) 

42,500 7,910 - - 47,010 3,400 

13 งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้ จ่ายสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษา
ของท้องถิ่น) 

366,800 - - - 207,800 159,000 

14 งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจน) 

15,000 
 

- 
 

- - 13,500 1,500 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

15 งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อื่น ๆ  

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา          
(อาหารกลางวนั) 

1,042,500 - - - 909,400 133,100 

16 งานระดบั
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

212,158 - - - 113,285 98,900 

17 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน ๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย   
อื่น ๆ  

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสนุัขบ้า 
ตามพระปณธิาน  
ศาสจราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี          
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย    
ราชนารี 

56,100 - - - 40,000 16,100 

18 งานสวัสดิการ
สังคมและสงัคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย         
อื่น ๆ  

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาส ผู้ยากไร้  ผู้  
ยากจนและผู้ไร้ทีพ่ึ่ง 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

19 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแขง็ของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

โครงการปลูกผัก   
ริมร้ัว 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 

20 งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา          
เสพติด                  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 

21 งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย         
อื่น ๆ  

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มอาชีพ)         
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 

22 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย   
อ่ืน ๆ  

โครงการจัดงาน/
กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและงาน
ประเพณี                 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

20,000 - - - - 20,000 

23 งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อื่น ๆ  

โครงการ รักษ์น้ํา  
รักป่า  รักษาแผ่นดิน
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 

24 งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  
อื่น ๆ  

โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระ 
ราชดําริสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

10,000 - - - - 10,000 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

25 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี 

12,000 - - - 12,000 - 

26 งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนโครง 
การเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)  
อําเภอท่าวุ้ง 

18,000 - - - 18,000 - 

27 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอําเภอท่าวุ้ง 

50,000 - - - 50,000 - 

28 ก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้าง
งานซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทาง 
หมู่ที่ 2 , 4 , 5 

500,000 - - - 498,000 2,000 

29 บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรั้ว  
ป้ายและประตู
ทางเข้า – ออก 

500,000 - - - 496,000 4,000 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(3)  โครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
ล ำดับ

ที่ 
งำน 

หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 
งบประมำณอนุมัติ

(บำท) 
โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

1 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดตรวจสอบ
แนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ 

20,000 - - - - 20,000 

2 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

150,000 - 143,000 - - 7,000 

3 งานป้องกันและ
บรรเทา          
สาธารณภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เขาสมอคอน 

115,000 - 32,400 - - 82,600 

4 งานระดบัก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 

20,000 - 20,000 - - - 

5 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย 
อ่ืน ๆ  

โครงการแข่งขัน
กีฬา 

20,000 - 7,910 - - 12,090 
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ล ำดับ
ที่ 

งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ
(บำท) 

โอนเพิ่ม          
(บำท) 

โอนลด                   
(บำท) 

ผูกพัน                     
(บำท) 

เบิกจ่ำย                    
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

6 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย   
อ่ืน ๆ  

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตําบล                   
เขาสมอคอน 

150,000 - 150,000 - - - 

7 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

1,000,000 - - - - 1,000,000 

8 งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช 

28,000 - - - - 28,000 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
จ่ำยจำกเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน 
(ทางเชื่อมถนนลาดยาง) บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่ 13  ตําบล               
เขาสมอคอน กว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 80 ตร.ม. 

75,000 75,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน 
(ทางเชื่อมถนนลาดยาง) บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่  13  ตําบล        
เขาสมอคอน  กว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 120 ตร.ม. 

92,000 92,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภายในหมู่บ้าน 
(ทางเชื่อมถนนลาดยาง)  บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ตําบลเขาสมอคอน 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม. ไหล่ทางลกูรัง
กว้างข้างละ  0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.  

66,000 66,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรีสอร์ททรายทอง  
บ้านหัวไผ่  หมู่ที่  12  ตําบลเขาสมอคอน  กว้าง 4.00 ม.       
ยาว 188 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60752 ตร.ม. 

400,000 400,000 

5 โครงการก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
สายทางหมู่ท่ี 2,4,5 จาก กม. 1.249  ถึง  กม. 1.666 (ลบ 
6174) ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 6.00 ม. ยาว 417 ม. หนา
เฉลี่ย  0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,502 ตร.ม. 

935,000 935,000 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เริ่มจากนานายสนองสะอาดเอ่ียม – 
นานายสมหมาย  บุญโถม หมู่ที่ 1 ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 
ม. ยาว  900 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  270   
ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

75,000 75,000 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซ้ายมือประตูน้ํา  หมู่ที่ 12 ตําบล          
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,820 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 
ม. คิดเป็นปริมาณ  846  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

237,000 237,000 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเพาะกล้า  หมู่ที่ 9 ตําบล            
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 
ม. คิดเป็นปริมาณ  570  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

159,500 159,500 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายรอบสระทะเล  หมู่ที่  5 ตําบล
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,230 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  369  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

103,000 103,000 
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ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย 
ฝั่งตะวันออก (ซ้าย – ขวา)  เชื่อมบ้านโคกสลุด  หมู่ที่ 13  ตําบล              
เขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  330  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

92,500 92,500 

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองระบายน้ํา 2 - 1 ขวา 
ชัยนาท-ป่าสัก หลังโรงสีไทยมาพรรณ หมู่ที่ 12 ตําบล                  
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  210  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

58,000 58,000 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสวนเกษตร  หมู่ที่ 1 ตําบล         
เขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 210 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  63  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

16,000 16,000 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าโรงเรียนวัดถ้ําตะโก –         
หน้าวัดถ้ําช้างเผือก  หมู่ที่  5  ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม.         
ยาว 2,230 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ 669 ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

187,000 187,000 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางปลาสร้อย  หมู่ที่ 9 ตําบล        
เขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  600  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

168,500 168,500 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกหนองรี ฝั่งซ้ายเชื่อม
ตําบลบางลี่ หมู่ที่ 1  ตําบลเขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,300 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  390  ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

108,000 108,000 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหัวเขา – สวนองุ่น  หมู่ที่  1  
ตําบลเขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  360  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับ
แน่น 

100,000 100,000 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก้ว  บ้านนายวีระ           
แดงสกุล – เชื่อมคันคลองชลประทาน  7 ฝั่งตะวันตก  หมู่ที่ 13         
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว  700 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  210  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

58,000 58,000  

รวมทั้งสิ้น 2,930,500 2,930,500 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกหนองรีฝั่งขวา เชื่อมตําบล 
มุจลินท์  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,700 ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  510  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
เกลี่ยทับแน่น  

164,000 กําลังดําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองรี  หมู่ที่  3 ตําบลเขาสมอคอน 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  
510  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น  

164,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบเขาสมอคอน  เชื่อมบ้านเขาบ้าน
หว้า  หมู่ที่  4  หมู่ที่  2  ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 
900 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  270  ลบ.ม.           
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น  

86,000 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเขาหมอนอิง – สระกระเบื้อง  
หมู่ที่  3  ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
เฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  600  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ย
ทับแน่นพร้อมป้ายโครงการฯ 

193,000 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท้ายเขาหมอนอิง  หมู่ที่  3 ตําบล      
เขาสมอคอน กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาตร  330  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

106,000 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศาลตาโม้ – โคกสลุด บริเวณบ้านนาย
สมพร  ผ่องใส ถึงหมู่ที่ 1 ตําบลโคกสลุด กว้าง 3.00 ม. ยาว  210
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิดเปน็ปริมาตร  63  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
เกลี่ยทับแน่น  

20,000 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุ่งแหลมกะลา – คลองลาด
ชะโด  หมู่ที่ 6 ตําบลเขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  360  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
เกลี่ยทับแน่น 

115,000 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยบ้านนางสมคิด  หมู่ที่  6 ตําบล            
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว  110 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  
คิดเป็นปริมาณ  33  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

10,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองตาฤกษ์สะพานคู่ (ฝั่งซ้าย 
– ขวา)  หมู่ที่  9  ตําบลเขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 3,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิดเปน็ปริมาณ  900  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
เกลี่ยทับแน่น 

289,000 

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายขวามือประตูน้ํา  หมู่ที่  12 ตําบล 
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว  4,450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
คิดเป็นปริมาณ  1,335  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

429,000 
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ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน 7  ซ้าย     
ฝั่งตะวันตก (ซ้าย – ขวา)  หมู่ที่ 13  ตําบลเขาสมอคอน กว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  390  ลบ.
ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

125,000 กําลังดําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองหนองยาว  หมู่ที่ 13  ตําบล
เขาสมอคอน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 505  ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม.   
คิดเป็นปริมาณ  151.50 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

48,000 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นโพธิ์  หมู่ที่ 7 ตําบลเขาสมอคอน  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 900  ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม. คิดเป็นปริมาณ  
270  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

86,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปากคลองพระ  หมู่ที่ 7  ตําบลเขาสมอคอน  ผิวจราจรกว้าง  3.00 
ม. ยาว 70 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
ม.  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  210  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 

137,000 

15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีต พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12  ตําบลเขาสมอคอน  เริ่มจากบ้านนายสะอาด  
ปาลวัฒน์ – คลองเจ้าท้าววางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสินผ่า
ศูนย์กลาง  0.60  ม.  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 13  
บ่อ  พร้อมป้ายโครงการฯ 

319,000 

16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายทาง หมู่ที่ 2,4,5  
ตั้งแต่ กม.1+666 ถึง กม. 2 + 859  ขนาดความกว้าง 6.00 ม. 
ความยาว 1,193  ม. ความหนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์       
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  7,158  ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรพร้อมป้าย
โครงการ 

4,057,000 

17 โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสะพานปูน หมู่ 
3 ถึงบ้านนางสุดใจ  บานพับทอง  ตําบลเขาสมอคอน  ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ความยาว  632  ม.  หนา  0.05  ม.  หรือมีพ้ืนที่แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,528  ตร.ม.  พร้อมตีเส้นจราจร
พร้อมป้ายโครงการ 

1,848,000 

รวมทั้งสิ้น 8,196,000 - 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน 

2,487,000 กําลังดําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

2 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน 

2,642,000 กําลังดําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

รวมทั้งสิ้น   5,129,000  
 

ครุภัณฑ์     
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง 
งบประมำณ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 97,000 96,500 
2 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับขึ้นลง 375,000 370,000 
3 เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 50,000 45,800 
4 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 260,000 255,000 
5 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน 70,000 69,500 
6 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 20,000 12,600 
7 รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง 22,500 22,200 
8 เตียงตรวจโรค 6,000 5,500 
9 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืน 95,000 74,500 

10 โต๊ะทํางาน 5,900 4,800 
11 เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแขวน   32,400 32,400 
12 เครือ่งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 60,000 53,800 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 26,900 
14 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*             

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
22,000 22,000 

15 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) 

7,500 7,500 

18 ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร  33,200 19,500 
19 เครื่องสูบน้ําซัมเมอร์ส 34,000 34,000 
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ส่วนที่  5  

 
 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

อ ำเภอท่ำวุ้ง   จังหวัดลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 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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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร 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 และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํา ป่าไม้  ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

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 ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

อ ำเภอท่ำวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
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  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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๕. โครงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได้ 
(๓ ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งก ารดํ า เนิ น งาน อย่ า งชั ด เจน แล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

******************************** 
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ส่วนที่  6   

 
 

สรุปข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผน 
และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(E-plan :  Electronic Plan)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

สรุปข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผน 
และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-plan :  Electronic Plan)   

 

 
ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานรัฐพิธี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

2. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

15,000.00 6,800.00 6,800.00 8,200.00 

3. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดั
การศึกษา 

1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 0.00 

4. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

813,218.00 713,022.00 713,022.00 100,196.00 

5. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจดัการเรียน
การสอนรายหวั) 

50,410.00 47,010.00 47,010.00 3,400.00 

6. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใชจ่้าย
ส าหรับส่งเสริมศกัยภาพ
การจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ิน) 

366,800.00 207,800.00 207,800.00 159,000.00 

7. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวนั) 

1,042,500.00 909,400.00 909,400.00 133,100.00 

8. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

สนบัสนุนโครงการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวนั) 

356,000.00 347,200.00 347,200.00 8,800.00 

9. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

212,185.00 113,285.00 113,285.00 98,900.00 

10. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน) 

15,000.00 13,500.00 13,500.00 1,500.00 
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 ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเงินอุดหนน
ส าหรับสนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข
ของสถานีอนามยัท่ีถ่ายโอน 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

12. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้น ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขตัติยราชนารี 

56,100.00 40,000.00 40,000.00 16,100.00 

13. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอท่าวุง้ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

14. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 6,408,200.00 6,379,100.00 6,379,100.00 29,100.00 

15. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบ้ียยงัชีพความพิการ 1,215,200.00 1,210,400.00 1,210,400.00 4,800.00 

16. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

17. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เงินส ารองจ่าย 225,836.00 135,105.78 135,105.78 90,730.22 

18. 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.0 
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บญัชีครุภณัฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
อบต.เขาสมอคอน ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 

ที่ แผนงาน ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

1. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

อุปกรณ์ช่วยดบัเพลิงต่าง ๆ เช่น หวัฉีด
ดบัเพลิง สายส่งน ้าดบัเพลิง สายฉีดน ้า 
ฯลฯ   

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ส านกังานปลดั 
อบต. - 

2. แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน ้าดบัเพลิง (ดีเซล) แบบ
เอนกประสงคช์นิด 6 ลอ้ มีก าลงัแรงมา้
ไม่นอ้ยกว่า 150 แรงมา้ จ  านวน 1 คนั 

0.00 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 ส านกังานปลดั 
อบต. 

- 

3. แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองสูบน ้าซมัเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงมา้ 
1 เฟส 220 โวลท ์จ านวน 2 ตวั 

30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 กองช่าง จดัซ้ือตรง 

4. แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 2  ชุด ๆ 
ละ 18,000 บาท 

10,000.00 10,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 กองช่าง จดัซ้ือตรง 

5. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

1.1 ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานฯ 1.2 
โตะ๊ท างานเหล็กฯ 1.3 เกา้อ้ี
เอนกประสงคฯ์ 1.4 ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร
ฯ 1.5 กระดานไวทบ์อรดฯ์ 1.6 กระดาษ
ไวทบ์อร์ดฯ 1.7 โตะ๊คอมพิวเตอร์ฯ  1.8 
ตูเ้หล็กฯ 1.9 เกา้อ้ี ฯลฯ 

0.00 0.00 367,210.00 367,210.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

6. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน all in 
one จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้่ิว 2.2 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED สี 2.3 
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ฯลฯ 

0.00 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

7. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

1.1 ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 1.2 
ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจง้ 

0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

8. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

1.1 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั 
SVGAฯ 1.2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 150 น้ิว ฯ 

0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

9. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

10. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์และ
การแพทย ์

กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดกระบอกขาคู่ 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

11. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาวด า
และสี (ความเร็ว 40 แผน่/นาที) 

0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

12. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

1.1 เคร่ืองตรวจจอประสาทตาในผูป่้วย
เบาหวานฯ 1.2 เคร่ืองฉายแสงทางทนัตก
รรม 1.3 เคร่ืองดึงคอ ดึงหลงัอตัโนมติั

0.00 0.00 1,777,000.00 0.00 0.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 
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ที่ แผนงาน ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

พร้อมเตียงปรับระดบัไม ้1.4 จกัรยานป่ัน
มือหรือเทา้ฯ 1.5 ลู่วิงไฟฟ้า ฯ 

13. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับ
ส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

14. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนตโ์ดยสารพดัลมแบบ 2 แถว 20 ท่ี
นัง่ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150 แรงมา้ 

0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

15. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
ชุด ๆ ละ 17,000 บาท 2.เครื่องส ารอง
ไฟ จ านวน 14 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
3.ตัวกระจายสัญญาณ จ านวน 1 ตัว ๆ 
ละ 5,400 บาท 

0.00 0.00 278,400.00 278,400.00 278,400.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ตามแผน 

16. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 ตัว ๆ ละ 
1,500 บาท 

0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ตามแผน 

17. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 
60X150X75 ซม. พร้อมเก้าอีย้าว 2 ตัว 
ขนาด 30X150X45 ซม. จ านวน 10 ชุด 
ๆ ละ 3,600 บาท 

0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ตามแผน 

18. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามและสื่อส าหรับเด็ก
ให้กับโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย ์

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้อตรง 

19. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

1.โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV หรือ 
Android TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 2.ชุดรับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ านวน 1 ชุด 3.
เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 30,700.00 30,700.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ตามแผน 

20. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าตะโก จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 30,700.00 30,700.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ครุภัณฑ์
บริการ
สาธารณะ 

21. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนามัยบา้นเขาสมอคอน จ านวน 
1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 30,700.00 30,700.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ครุภัณฑ์
บริการ
สาธารณะ 

22. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จัดซื้อเตียงตรวจโรค โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน จ านวน 
1 ชุด 
 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
บริการ
สาธารณะ 

23. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวดัส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน จ านวน 
1 เคร่ือง 
 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 
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ที่ แผนงาน ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

24. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

เพ่ือจดัซ้ือรถเขน็ผูป่้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุชภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน 
จ านวน 3 คนั 

0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 
กอง

สาธารณสุข
การแพทย ์

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

25. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 5 
ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นเขาสมอคอน จ านวน 2 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

26. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองวดัความดนัโลหิตอตัโนมติั
แบบสอดแขน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน จ านวน 
1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

27. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุน้หวัใจไฟฟ้าแบบตั้ง
พ้ืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นเขาสมอคอน จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

28. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือหมอ้ตม้แผน่ประคบร้อน ขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 12 แผน่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน 

0.00 0.00 0.00 97,000.00 97,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

29. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า
พร้อมอลัตราซาวด ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน จ านวน 
1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

30. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลงัอตัโนมติ
พร้อมเตียงปรับข้ึนลง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาสมอคอน 
จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 
กอง

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
บริการ
สาธารณะ 

31. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจดัซ้ือรถยนตโ์ดยสารพดัสม แบบ 2 
แถว ขนาด 20 ท่ีนัง่ ประตุผูโ้ดยสาร 1 
ประตู แบบบานเล่ือน เปิด - ปิด จ  านวน 
1 คนั 

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- 

32. 
แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ือถงัน ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 4 ถงั ๆ ละ 8,300 
บาท 

0.00 0.00 0.00 33,200.00 33,200.00 กองช่าง - 

33. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จดัซ้ือรถยนตโ์ดยสารพดัลมแบบ 2 แถว 
20 ท่ีนัง่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 แรงมา้ 
จ  านวน 1 คนั 

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

34. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 30000 บาท 

 
0.00 

0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

35. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

36. แผนงาน ครุภณัฑ์ เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 กอง - 
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ที่ แผนงาน ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เคร่ือง 

สาธารณสุข 

37. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว - ด า) ความเร็ว 30 แผน่/นาที 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

38. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

จดัซ้ืือเคร่ืองดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

39. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

จดัซ้ือเคร่ืองตดัแต่งพุม่ไม ้ขนาด 22 น้ิว 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 
กอง

สาธารณสุข  
- 

40. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าร้อน น ้าเยน็ แบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

0.00 0.00 0.00 25,100.00 25,100.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

41. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองให้การรักษาดว้ยคล่ือนก
ระแทก (Shock wove) แบบ Radila 

0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

42. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองให้การรักษาดว้ยแสง
เลเซอร์ก าลงัสูง (High power laser 
therapy) 

0.00 0.00 0.00 850,000.00 850,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

43. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือลู่ว่ิงไฟฟ้า จ  านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 
กอง

สาธารณสุขl 
- 

44. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือจกัรยานไฟฟ้าออกก าลงักาย 
จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

45. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

46. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จดัซ้ือเคร่ืองอลัตราซาวด ์จ  านวน 1 
เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

47. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จดัซ้ือเคร่ืองพน่ยาแบบใชแ้รงลม ชนิด
สะพายหลงั ขนาด 3.5 แรงมา้ จ  านวน 1 
เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 26,600.00 26,600.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

48. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑส์ ารวจ 
จดัซ้ือเคร่ืองหาพิกดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 24,500.00 24,500.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

49. 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 30,300.00 30,300.00 
กอง

สาธารณสุข 
- 

50. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถประจ าต  าแหน่ง จ  านวน 1 คนั 0.00 0.00 0.00 1,320,000.00 1,320,000.00 
ส านกัปลดั 
อบต. 

จดัซ้ือตรง 

-68- 



  
 

ที่ แผนงาน ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

51. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแคบ็ 
จ  านวน 1 คนั 

0.00 0.00 0.00 855,000.00 855,000.00 กองคลงั จดัซ้ือตรง 
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ส่วนที่  7 

 

ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ 
ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)กิจกรรม)    

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  เขำสมอคอน    
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๔  

 
 
 
 

 
 

 
โดย 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
ประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ   
๒๕๖4  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  มีทั้งหมด  5 ด้ำน 

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
        2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม  การศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและการสง่เสริมคุณภาพชีวติ 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหารและการมีสว่นร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย          
 ๑.  วิธีการประเมิน 

  ๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
        -  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

              แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ 
          องค์การส่วนตําบลเขาสมอคอน  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
  และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

       -  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ทั้งหมด 10 หมู่บ้านๆ ละ 8 คน ๆ  
ละ ๑  ชุด  รวมเป็น  80  คน                    

๑.๒   ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
        -  สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  
๑.๓  ด าเนินการประเมิน 

  -   ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 

   -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  80  ชุด   
   -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด  
 

ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 
หมู่ที่  ๑  บ้านเขาสมอคอน 8 
หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสมอคอน 8 
หมู่ที่  ๓  บ้านเขาหมอนอิง 8 
หมู่ที่  ๔  บ้านเขาบ้านหว้า 8 
หมู่ที่  ๕  บ้านโคกทะเล 8 
หมู่ที่  ๖  บ้านแหลมกะลา 8 
หมู่ที่  7  บ้านปากคลองพระ 8 
หมู่ที่  9  บ้านบางพาน 8 
หมู่ที่  12  บ้านหัวไผ่ 8 
หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว 8 

รวมประชำกรเป้ำหมำย 80   คน 
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๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
   ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน   
โดยการหาค่าความพึงพอใจ โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 -  น้อยที่สุด = 1 
 -  น้อย  = 2 
 -  ปานกลาง = 3 
 -  มาก  = 4 
 -  มากที่สุด = 5 
 ได้แบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยสําหรับการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๒.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำร 
     ส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และ 
     ประเด็นกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน   จ ำนวน   8๐   คน 

   ๑.๑  เพศชาย จํานวน   34   คน  คิดเป็นร้อยละ  42.50 
๑.๒  เพศหญิง   จํานวน   46   คน   คิดเป็นร้อยละ  57.50 

๒.  อำยุ 
   ๒.1  ต่ํากว่า  25  ปี  จํานวน     11   คน  คิดเป็นร้อยละ  13.75 
   ๒.2  ระหว่าง  25 - 40  ปี จํานวน    25   คน  คิดเป็นร้อยละ  31.25 
   ๒.3  ระหว่าง  41  - 60 ปี    จํานวน    32   คน  คิดเป็นร้อยละ  40.00 
   2.4  มากกว่า  60 ป ี  จํานวน     12   คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00   

๓.  กำรศึกษำ 
   ๓.๑  ต่ํากว่าประถม/ประถมศึกษา จํานวน   37  คน   คิดเป็นร้อยละ  46.25 
   ๓.๒  มัธยม/ปวช.ปวส./เทียบเท่า   จํานวน  23  คน   คิดเป็นร้อยละ  28.75 
   3.3  ปริญญาตรี   จํานวน   20   คน   คิดเป็นร้อยละ  25.00 
   ๓.4  สูงกว่าปริญญาตรี     จํานวน     -    คน   คิดเป็นรอ้ยละ   - 

๔.  อำชีพ 
   ๔.๑  รับราชการ   จํานวน    5   คน  คิดเป็นร้อยละ  6.25 
   4.2  รับจ้าง/เกษตรกร  จํานวน  63   คน  คิดเป็นร้อยละ  78.75  
   ๔.3  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00 
   4.4  นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
   4.5  อ่ืน ๆ   จํานวน    0 คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
.   สรุป 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  57.50  อยู่ในช่วงอายุ  41 – 60  ปี   

คิดเป็นร้อยละ  40.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าประถม/ประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ  46.25  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  รับจ้าง/เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  78.75 
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ส่วนที่  2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม ขององค์กำร 
             บริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภำพรวม   
             ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ 
              

             ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร 
     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

20 25 30 5 0 3.75 มาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

20 37 15 8 0 3.86 มาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

20 25 30 5 0 3.88 มาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 33 22 0 0 4.04 มาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22 27 31 0 0 3.89 มาก 
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 21 11 48 0 0 3.66 มาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

25 10 37 8 0 3.65 มาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

20 24 36 0 0 3.80 มาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

30 35 15 0 0 3.75 มาก 

รวม 34.28 76.17 
 

             ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

20 40 20 0 0 4.00 มาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

15 28 37 0 0 3.73 มาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

18 22 30 10 0 3.60 มาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

20 30 20 10 0 3.75 มาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 13 37 27 3 0 3.75 มาก 
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 15 28 32 5 0 3.66 มาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

18 30 26 6 0 3.75 มาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

12 33 35 0 0 3.71 มาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

19 39 22 0 0 3.48 ปานกลาง 

รวม 33.43 74.28 
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             ยุทธศำสตร์ที่  3  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 27 26 27 3 0 3.89 มาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 26 22 30 2 0 3.90 มาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 27 25 28 0 0 4.24 มาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 20 28 32 0 0 3.85 มาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20 25 33 2 0 3.79 มาก 
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 20 20 25 5 0 3.65 มาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

25 25 25 5 0 3.88 มาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 25 28 25 2 0 3.95 มาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

26 28 24 2 0 3.63 มาก 

รวม 34.76 77.25 
 
             ยุทธศำสตร์ที่  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 20 27 31 2 0 3.81 มาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 20 20 35 5 0 3.69 มาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 20 20 40 0 0 4.00 มาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 13 20 45 2 0 3.55 มาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15 25 35 5 0 3.63 มาก 
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 15 15 48 2 0 3.54 มาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

17 23 32 8 0 3.61 มาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 16 31 32 1 0 3.78 มาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 20 25 32 3 0 3.46 

ปาน
กลาง 

รวม 33.06 73.47 
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         ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย 
     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 21 22 34 3 0 3.76 มาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 20 30 30 0 0 3.88 มาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 20 20 40 0 0 4.00 มาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 15 27 38 0 0 3.71 มาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20 30 28 2 0 3.85 มาก 
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 18 18 42 2 0 3.65 มาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

16 20 42 2 0 3.63 มาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 19 25 36 0 0 3.79 มาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 20 26 34 0 0 3.50 

ปาน
กลาง 

รวม 33.76 75.03 
 
3. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอน  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 76.17 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

74.28 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการเกษตร 77.25 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 73.47 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 

75.03 
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ส่วนที่  8 

 

 
ปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน 

   
 ปัญหำและอุปสรรค 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบ 
กับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนที่มีอยู่อย่างจํากัด  การกําหนดโครงการ/แผนงานแผนพัฒนา 
ในแต่ละปียังไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าท่ีควร  ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานจํานวน 
มาก  แต่นําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  ส่งผลให้ร้อยละของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา 

2. ในการดําเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนขาดบุคลการด้านช่าง       
ในการปฏิบัติงาน 

3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการ/แผนงาน โดยส่วนมากขอ 
เสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19)  จึงทําให้ต้องดําเนิน 
การตามมาตรการควบคุมพ้ืนที่  ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
 

  ข้อเสนอแนะ   
1. โครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนดําเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน             

ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีมี  ทั้งนี้  โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาสมอคอน  จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ํา  ทางหลวงชนบท   เป็นต้น 

2. การกําหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคํานึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสมและความเป็น 
ไปได ้
 3.  กําหนดลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม  เช่น  คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรี   
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน  และมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในการจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

4.  จัดให้มีการวางแผน  ประชุม  รับฟังและความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกในส่วนของข้อมูล 
หรือส่วนอื่น ๆ  ให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการดําเนินการใด ๆ  จะต้องเป็นไปตามมาตรการในการเฝ้าระวัง 
และควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด – 19)  อย่างเคร่งครัด 

   ทั้งนี้  ภาคประชาชน  หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คํา 
ปรึกษา  แนะนํา  ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเขาสมอคอน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน 
www.khaosamokhon.go.th  หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  33  หมู่ 12   
ตําบลเขาสมอคอน  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15180  หมายเลขโทรศัพท์  03648-9123  ในวันและเวลาราชการ 
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ส่วนที่  9 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  

และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  แก้ไข   
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ประมวลภาพการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 
                            ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ซ่อมแซมประปา 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมและกำรเสรมคุณภำพชีวิต 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  กำรท่องเที่ยว  และกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
    
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


