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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”.           

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 ขึ้น  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
......................................................... 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ 
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอย 
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ  
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่องด่าน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ช่องด่าน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลช่องด่าน 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบั ติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิ เคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น  การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากร ายงานสรุป  
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้  เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านรวมถึงผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรืภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่องด่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล  และสรุปภาพรวมการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่านมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
 
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
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    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่องด่าน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย  
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
………………………………………………. 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอบ่อพลอย และแผนชุมชนต าบล  
ช่องด่าน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าต าบลช่องด่าน เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตาม
นโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

           "ประชาชนร่วมคิด   ผูกมิตรเพื่อนบ้าน   เจือจานทั่วถึง 

เน้นซึ่งพัฒนา   แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   ทุกประเภทต้องเท่าเทียม" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาอาชีพให้ความรู้กับประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                            พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 

    4.1.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ 
   และนอกระบบ  ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    4.1.2 ส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
    4.1.3 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ (strategic) 
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    4.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

    4.2.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 
    4.2.2 การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

   4.2.3 มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   4.2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความสามัคคี ลดปัญหาสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย วัคซีน 

   ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนน าสุขภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ  
    ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสนับสนุนการจัดท าแผนรองรับการถ่ายโอน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                             พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันช่วยเหลือพนักงานฝุายปกครอง 

   และต ารวจ 
 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 

   ส่วนร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.1.1 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้ยืนต้น 
  7.1.2 การพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
  7.2.1 การจัดท าแผนพัฒนา 
  7.2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  7.2.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
  7.2.4 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  7.2.5 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน 
  7.2.6 แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด 

   ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
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กลยุทธ์ที่ 4  การเร่งรัดการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
กลยุทธ์ที่ 5  อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 
 

 
1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง 

แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
6.  มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 

  1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

 2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
    

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   

  5.  อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
   - โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
   - โครงการสวดมนต์ข้ามปี   
   - โครงการท าบุญวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

 ฯลฯ 
6.  ประชาชนได้รับการดูแล และรับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง 
7.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
8.  ชุมชนเข้มแข็งต าบลสันติสุข 
 
 
 

 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

3.เป้าประสงค์ (Goals) 
 

4.ตัวช้ีวัด (KPIs) 
 

5.ค่าเป้าหมาย (Target) 
+ 
 

6.กลยุทธ์ (stragegy) 
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 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาอาชีพให้ความรู้กับประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                            พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 

    7.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ  
   และนอกระบบ  ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    7.2 ส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
    7.3 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
    7.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 

กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
    8.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 
    8.2 การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

   8.3 มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   8.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความสามัคคี ลดปัญหาสังคม 
 

 กลยุทธ์ที่ 9  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย วัคซีน 
   ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  

 กลยุทธ์ที่ 10  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนน าสุขภาวะ 
 กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ  
    ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 14 การพัฒนาสนับสนุนการจัดท าแผนรองรับการถ่ายโอน 
 กลยุทธ์ที่ 15 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                             พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 16 การพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันช่วยเหลือพนักงานฝุายปกครอง 

   และต ารวจ 
 กลยุทธ์ที่ 17 การพัฒนาสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 

   ส่วนร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 18  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  18.1 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้ยืนต้น 
  18.2 การพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 19  ด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
  19.1 การจัดท าแผนพัฒนา 
  19.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  19.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
  19.4 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  19.5 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน 
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  19.6 แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 20  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 21  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด 

   ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 22  การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
กลยุทธ์ที่ 23  การเร่งรัดการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
กลยุทธ์ที่ 24  อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 25  การพัฒนาจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 

 
   

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 
8 ยุทธศาสตร์ และ 25 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาอาชีพให้ความรู้กับประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                            พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 

    4.1.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ 
   และนอกระบบ  ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    4.1.2 ส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
    4.1.3 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
    4.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
    4.2.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 
    4.2.2 การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

   4.2.3 มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   4.2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความสามัคคี ลดปัญหาสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย วัคซีน 

   ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนน าสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ  
    ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสนับสนุนการจัดท าแผนรองรับการถ่ายโอน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                             พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันช่วยเหลือพนักงานฝุายปกครอง 

   และต ารวจ 
 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 

   ส่วนร่วมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.1.1 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้ยืนต้น 
  7.1.2 การพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
  7.2.1 การจัดท าแผนพัฒนา 
  7.2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  7.2.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
  7.2.4 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  7.2.5 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน 

7.2.6 แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด 

   ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
กลยุทธ์ที่ 4  การเร่งรัดการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
กลยุทธ์ที่ 5  อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 

 
  
 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านแหล่งน้ า การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
รวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้าน
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สังคม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนา การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

  1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2564) 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 
(รอบปีงบประมาณ 2564) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

70 
 

65,147,400.- 
 

9 
 

3,360,900.- 
 

24 8,709,900.- 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

 
 

23 
 
 

 
 

10,222,900.- 
 
 

0 0.- 0 0.- 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจและการ
รวมกลุ่มอาชีพ 

 
5 
 

 
115,000.- 

 
5 115,000.- 0 0.- 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรม 

17 9,737,188.- 14 6,139,415.- 6 5,258,033.37 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ด้านสาธารณสุข 

9 1,300,000.- 7 1,080,000.- 2 138,135.- 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2564) 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 
(รอบปีงบประมาณ 2564) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน สังคม คุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

11 11,195,000.- 10 11,651,000.- 7 10,479,295.- 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4 95,000.- 3 80,000.- 0 0.- 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

12 2,665,000.- 11 2,294,465.- 4 2,700,849.88 

รวม 151 100,477,488.- 59 24,720,780.- 43 27,286,213.25 
 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(รายละเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางช่องด่าน หมู่
ที่ 2 บ้านช่องด่าน 

248,000.- 
 

248,000.- 
 

กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้

ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านสารวัตร
ปรีชา-บ้านหนองเคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

352,000.- 352,000.- กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้

ผูกพัน 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ต าบลช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนอง
เตียน ต าบลบ่อพลอย 
 

494,000.- 494,000.- 
กันเงินรายจ่าย 

กรณีก่อหนี้
ผูกพัน 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 
ต่อจากถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 

485,000.- 485,000.- กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้

ผูกพัน 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว 483,900.- 483,900.- กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้
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เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านสามยอด ผูกพัน 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 
บ้านช่องด่าน -หมู่ที่ 5 ต าบลหลุมรัง 

402,000.- 402,000.- กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้

ผูกพัน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสาม
ยอด เชื่อมต่อหมู่ที่ 18 บ้านถ้ าผาวังจันทร์ ต าบลหลุมรัง 

496,000.- 496,000.- กันเงินรายจ่าย 
กรณีก่อหนี้

ผูกพัน 

8 
 

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในต าบลช่องด่าน 150,000.- 150,000.-  

9 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลช่องด่าน 250,000.- 233,000.-  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน  

- 145,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบล ช่อง
ด่าน สายทางหนองหัววัว- ซอยลานมัน หมู่ที่ 4 บ้าน 
วังใหญ่  

- 225,000.- 
(เงินสะสม) จ่ายขาดเงิน

สะสม 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทางหมู่ท่ี 2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

- 490,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทางหมู่ท่ี 3 บ้านหนองหว้า 

- 496,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ  

- 352,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ  

- 364,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง ซอยบ้านนายทวิช เชื่อมต่อหมู่ที่ 8  
บ้านหนองบัว 

- 254,000.- 
(เงนิสะสม) จ่ายขาดเงิน

สะสม 

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด-หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด  

- 319,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ - หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

- 404,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด - หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ 
 

- 340,000.- 
(เงินสะสม) จ่ายขาดเงิน

สะสม 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว-หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด  

- 491,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทางเขาแดง-อ่างเก็บน้ า-หนองพุพระ หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง 

- 493,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ 
22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 

สายทางบ้านผู้ช่วยติ่ง-อ่างเก็บน้ าเขาเขียว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา  
- 136,000.- 

(เงินสะสม) 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
สายทางฝายทดน้ า หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต าบล
หลุมรัง  

- 362,000.- 
(เงินสะสม) จ่ายขาดเงิน

สะสม 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ -หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 

- 487,000.- 
(เงินสะสม) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

รวม 24 โครงการ 3,360,900.- 8,709,900.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

1   - - -  
รวม 0 โครงการ 0.- 0.-  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

10,000.- 0.-  

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ของต าบลช่องด่าน 

20,000.- 0.-  

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กาย-ใจ แข็งแรง 10,000.- 0.-  
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
15,000.- 0.-  

5 
 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล
ช่องด่าน 

60,000.- 0.-  

รวม 5 โครงการ 115,000.- 0.-  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

1 โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของ
ประชาชน 

300,000.- - 
โอนลด 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

100,000.- - 
โอนลด 

3 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีฤดูร้อน 
 

20,000.- - 
 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

4 
 

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (5ส.) 20,000.- - 
 

5 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.- - 
โอนลด 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีศาสนาและ 100,000.- - โอนลด 
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วัฒนธรรม 
7 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (รายหัว) 
187,000.- 187,000.- 

 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

124,300.- 124,300.- 
 

9 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต.ช่องด่าน 

539,000.- 534,600.- 
 

10 โครงการอนรุักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 100,000.- 
 

- โอนลด 

11 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน (สพฐ) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลช่องด่าน  

1,638,115.- 1,632,254.80 
 

12 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ) ในเขต
ต าบลช่องด่าน 

2,896,000.- 2,756,000.- 
 

13 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี 

5,000.- - 
 

14 อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

30,000.- 
 

23,878.57 
 

คืนเงินสด  
6,121.43 

รวม 14 โครงการ 6,139,415.- 5,258,033.37  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

10,000.- - 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและพัฒนาระบบ
การดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

20,000.- - 
 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

400,000.- 43,623.- 
โอนลด 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
(สมเดจ็เจ้าฟูาฯกรมพระศรีสวางวฒัน วรขัตติยราชนารี) 

130,000.- 94,512.- 

 

5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

20,000.- - 
 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

6 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

200,000.- - 
 

7 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

300,000.- - 
 

รวม 7 โครงการ 1,080,000.- 138,135.-  



                                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ช่องด่าน  ประจ าปีงบประมาณ   2564        
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

8,496,000.- 8,,119,300.- 
 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,700,000.- 2,252,800.- 
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

60,000.- 36,000.- 
 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

25,000.- 24,125.- 
 

5 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

25,000.- 22,070.- 
 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

200,000.- 
 

- โอนลด 

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

100,000.- - 
โอนลด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการปูองกันสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 

20,000.- - 
 

9 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

5,000.- 5,000.- 
 

10 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ่อพลอย ประจ าปีงบประมาณ 2564 20,000.- 20,000.-  
รวม    10 โครงการ 11,651,000.- 10,479,295.-  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 

1 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
 

30,000.- - 
 

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000.- - 
 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

20,000.- 
 

- 
 

รวม    3 โครงการ 80,000.- 0.-  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1 เงินส ารองจ่าย 
-เงินส ารองเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบล  
-ค่าถุงยังชีพ ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฯ 
-ค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม จ านวน 504 คน 

499,465.- 2,422,349.88 โอนเพิ่ม 
 

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 176,000.- 176,000.-  
3 โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

 
20,000.- - 

โอนลด 
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4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

490,000.- - 
โอนลด 

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LASS) 

50,000.- - 
 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ช่องด่าน 400,000.- - โอนลด 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ และปลุกจิตส านึกในการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

5,000.- - 
 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

500,000.- - โอนลด 

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ 
 

50,000.- - โอนลด 

10 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.- 30,000.-  

11 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ช่องด่าน 
(ห้องส านักปลัด) 

74,000.- 72,500.-  

รวม    11 โครงการ 2,294,465.- 2,700,849.88  
รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ 24,720,780.- 

 
27,286,213.25 

 
 

 
สรุปได้ดังนี้   
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ( เฉพาะปี 2564 )    มีจ านวน  151 โครงการ 
โครงการที่น าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564            มีจ านวน    59  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   39.07  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เฉพาะปี 2565   
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 4) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  รวมมีจ านวน 43 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  72.88  ของข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

 1.4  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ)  
ในระดับพ้ืนที ่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเปูาหมาย  

- ข้อจ ากัดด้านระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณ  
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
- ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ)  

ในระดับพ้ืนที ่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเปูาหมาย  
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณที่มี

อยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 
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- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยัง
ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
- พ้ืนที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด  

ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้เด็กจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดตามผลให้
ค าปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง ท าให้การด าเนินงานล่าช้า แต่ก็ยังสามารถ  

ที่จะด าเนินการได้ ซี่งหากมีเจ้าหน้าที่ (นักวิชาการสาธารณสุข) จะท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขคล่องตัวมาก
ขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
- ขาดการบูรณาการในการท างานระหว่างผู้น าชุมชนและภาคีเครือข่ายในการให้ความร่วมมือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 

- เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 
ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเปูาประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  -  เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพผลและประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนางานบริการสาธารณะด้านต่างๆ และการ
ให้บริการประชาชนเกิดการอ านวยความสะดวก เกิดความเป็นธรรม 
  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การ
สร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อควา ม
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑5 75.00 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 10 10 100 

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 

      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 

      ๓.๕  กลยุทธ ์ 5 4 80 

      3.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.8  แผนงาน 5 5 100 

      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 91 91 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การด าเนินงาน
ขององค์การ หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถ
ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ
บรรลุเปูาหมายขององค์กร  

2. ข้อมูล... 
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  2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
ด่าน 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ า น /ชุ มชน /ต าบล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูล เกี่ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ตว์  การบริการ การท่ อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า  ปุาไ ม้  ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สินค้า พ้ืนเมืองและของที่ ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

 
2. ผลการ... 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ  

๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 56 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 

   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ๕ 

   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๕ 3 

   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิ ธีการ
งบประมาณ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท า
โครงการ  

5 4 

   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙3 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.21 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
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มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด  (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท า
โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ าสุด
3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการ
เพ่ิม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเปูาหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
มีราคาสูงข้ึน 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ (ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ) ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน และด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ) ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  
(clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 13 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 14 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13(5) องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
“ประชาชนร่วมคิด ผูกมิตรเพ่ือนบ้าน เจือจานทั่วถึง เน้นซึ่งพัฒนา แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ      
  ทุกประเภทต้องเท่าเทียม” 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีดังนี้ 
  1. ด้านสาธารณูปโภค 
  2. ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
  3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 
  4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
  5. ด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข    
  6. ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
  7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว    
  8. ด้านการเมืองและการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา  
(กลยุทธ์)  จ านวน 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีกลยุทธ์การพัฒนา คือ 
 1.1 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

1.2 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร มีกลยุทธ์การ
พัฒนา คือ 

 2.1 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ  
มีกลยุทธ์การพัฒนา คือ   

 3.1 การพัฒนาอาชีพให้ความรู้กับประชาชนและชุมชน 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
 3.3 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                          พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม มีกล
ยุทธ์การพัฒนา คือ 

 4.1 ด้านการศึกษา 
 4.1.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอก  
             ระบบ  ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.1.2 ส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
 4.1.3 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
 4.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 

4.2 ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 4.2.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 
 4.2.2 การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

4.2.3 มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4.2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความสามัคคี ลดปัญหาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข   มีกลยุทธ์การพัฒนา คือ 
 5.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย วัคซีนปูองกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า  
 5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนน าสุขภาวะ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ มีกลยุทธ์การพัฒนา คือ 
 6.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 6.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน 
  6.4 การพัฒนาสนับสนุนการจัดท าแผนรองรับการถ่ายโอน 
 6.5 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 

                           พอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
 6.6 การพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันช่วยเหลือพนักงานฝุายปกครองและต ารวจ 
 6.7 การพัฒนาสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนร่วมกัน 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว มีกลยุทธ์การ
พัฒนา คือ 
7.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1.1 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้ยืนต้น 
 7.1.2 การพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
 7.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 

  7.2.1 การจัดท าแผนพัฒนา 
  7.2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  7.2.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
 7.2.4 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   7.2.5 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน 
 7.2.6 มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลมีกล
ยุทธ์การพัฒนา คือ 

 8.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 8.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

      ต่อภารกิจขององค์กร 
8.3 การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
8.4 การเร่งรัดการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
8.5 อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
8.6 การพัฒนาจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 

ค. การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา และแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 151 โครงการ รวม
จ านวนงบประมาณ  100,477,488.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ง. การจัดท างบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน 

70 65,147,400.- 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

23 10,222,900.- 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 

5 115,000.- 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

17 9,737,188.- 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  9 
 

1,300,000.- 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

11 11,195,000.- 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4 95,000.- 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12 2,665,000.- 

รวม 151 100,477,488.- 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  
59  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน 24 ,720,780.- บาท สามารถจ าแนกได้ตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน 

9 3,360,900.- 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

0 0.- 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 

5 115,000.- 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

14 6,139,415.- 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 

7 1,080,000.- 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

10 11,651,000.- 

7 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3 80,000.- 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

11 2,294,465.- 

รวม 59 24,720,780.- 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางช่องด่าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ช่องด่าน 

248,000.- 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านสารวัตรปรีชา-บ้าน
หนองเคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

352,000.- 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านวังใหญ่ ต าบลช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ต าบล 
บ่อพลอย 

494,000.- 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด ต่อจาก
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 

485,000.- 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด 

483,900.- 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 บ้านช่อง
ด่าน -หมู่ที่ 5 ต าบลหลุมรัง 

402,000.- 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 18 บ้านถ้ าผาวังจันทร์ ต าบลหลุมรัง 

496,000.- 

8 
 

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในต าบลช่องด่าน 150,000.- 

9 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลช่องด่าน 250,000.- 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยผู้ใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้าน
ช่องด่าน  

145,000.- 
(เงินสะสม) 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบล ช่องด่าน สายทาง
หนองหัววัว- ซอยลานมัน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่  

225,000.- 
(เงินสะสม) 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง
หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

490,000.- 
(เงินสะสม) 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

496,000.- 
(เงินสะสม) 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 
ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ  

352,000.- 
(เงินสะสม) 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 
ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ  
 

364,000.- 
(เงินสะสม) 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 254,000.- 
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ซอยบ้านนายทวิช เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว (เงินสะสม) 
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 

หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด-หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด  
319,000.- 
(เงินสะสม) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ - หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

404,000.- 
(เงินสะสม) 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 
หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด - หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ 
 

340,000.- 
(เงินสะสม) 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว-หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด  

491,000.- 
(เงินสะสม) 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง
เขาแดง-อ่างเก็บน้ า-หนองพุพระ หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
บ้านหนองพุพระ 

493,000.- 
(เงินสะสม) 

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง
บ้านผู้ช่วยติ่ง-อ่างเก็บน้ าเขาเขียว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา  

136,000.- 
(เงินสะสม) 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน สายทาง
ฝายทดน้ า หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต าบลหลุมรัง  

362,000.- 
(เงินสะสม) 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบภายในต าบลช่องด่าน หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเข้ -หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 

487,000.- 
(เงินสะสม) 

รวม 24 โครงการ 12,070,800.- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

1 -  - 
รวม 0 โครงการ 0.- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
10,000.- 

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ต าบลช่องด่าน 

20,000.- 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กาย-ใจ แข็งแรง 10,000.- 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
15,000.- 

5 
 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลช่องด่าน 60,000.- 

รวม 5 โครงการ 115,000.- 
    
    

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
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1 โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน 
 

300,000.- 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

100,000.- 

3 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีฤดูร้อน 
 

20,000.- 

4 
 

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (5ส.) 20,000.- 

5 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.- 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.- 
7 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 187,000.- 
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 124,300.- 
9 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ช่องด่าน 539,000.- 

10 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 100,000.- 
 

11 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลช่องด่าน  

1,638,115.- 

12 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ) ในเขตต าบลช่องด่าน 2,896,000.- 
13 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี 
5,000.- 

 อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

30,000.- 
 

รวม 14 โครงการ 6,139,415- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

10,000.- 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและพัฒนาระบบการดูแลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

20,000.- 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 400,000.- 
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
(สมเดจ็เจ้าฟูาฯกรมพระศรีสวางวฒัน วรขัตติยราชนารี) 

130,000.- 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) 
20,000.- 

6 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 200,000.- 
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7 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 
300,000.- 

รวม 7 โครงการ 1,080,000.- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

8,496,000.- 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,700,000.- 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

60,000.- 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

25,000.- 

5 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

25,000.- 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)ด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

200,000.- 
 

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 

100,000.- 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการปูองกันสาธารณภัยแก่
ประชาชน 

20,000.- 

9 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5,000.- 

10 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ่อพลอย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

20,000.- 

รวม    10 โครงการ 11,651,000.- 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 

1 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 30,000.- 
2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
30,000.- 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20,000.- 
 

รวม    3 โครงการ 80,000.- 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1 เงินส ารองจ่าย 
-เงินส ารองเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบล  
-ค่าถุงยังชีพ ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฯ 
-ค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม จ านวน 504 คน 

499,465.- 

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 176,000.- 
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รายละเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
3 โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

 
20,000.- 

4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

490,000.- 

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(e-LASS) 

50,000.- 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ช่องด่าน 
 

400,000.- 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ และปลุกจิตส านึกในการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

5,000.- 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 

500,000.- 

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ 
 

50,000.- 

10 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.- 

11 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ช่องด่าน 
(ห้องส านักปลัด) 

74,000.- 

รวม    11 โครงการ 2,294,465.- 
รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ 24,720,780.- 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
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1 โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารเชื่อมต่ออาคารพร้อมลาน
กิจกรรมเสริมนันทนาการ ศพด.บ้านช่องด่าน หมู่ที่ 2 

163,000.- 158,000.-  
 
 

2 โครงการก่อสร้างห้องสุขาส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน ศพด.
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 

150,600.- 148,000.-  

3 โครงการก่อสร้างห้องสุขาส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน ศพด.
บ้านสามยอด หมู่ที่ 5 

150,600.- 148,000.-  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้าน
หนองเข้ -บ้านผู้ช่วยนิพนธ์ เหมือนจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ 
  

490,000.- 477,000.-  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางช่องด่าน  
หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน   

471,000.- 344,000.-  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 12 
บ้านสามยอด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 18 บ้านถ้ าผาวังจันทร์ ต าบล 
หลุมรัง 

490,000.- 489,000.-  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้าน
วังใหญ่ –บริษัทโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

490,000.- 468,700.-  

8 
 

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในต าบลช่องด่าน 100,000.- 81,000.-  

9 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลช่องด่าน 250,000.- 247,000.-  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงนะ-
บ้านนางประไพ หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน 

499,000.- 
(เงินสะสม) 

410,100.-  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

168,000.- 
(เงินสะสม) 

154,200.-  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองบัวเชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด 

489,000.- 
(เงินสะสม) 

465,000.-  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้าน
สารวัตรปรีชา-บ้านหนองเคลน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

499,000.- 
(เงินสะสม) 

400,000.-  

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางหมู่ที่ 
2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย 
 

496,000.- 
(เงินสะสม) 

470,000.-  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

15 โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่าน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง 

212,000.- 
(เงินสะสม) 

115,000.-  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าศาลา
อเนกประสงค์-บ้านนายออน หมู่ที่ 14 บ้านเขาพุ 

142,000.- 
(เงินสะสม) 

142,000.-  

17 โครงการขยายท่อประปา ระยะที่ 1 จากบ้านนายส ารวย-บ้าน
นายสรรชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

210,000.- 
(เงินสะสม) 

200,000.-  
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18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน 

309,000.- 
(เงินสะสม) 

292,500.-  

19 โครงการขยายท่อประปาบริเวณหน้าโรงเรียนหนองหว้าไปบ้าน
อาจารย์ช้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

49,000.- 
(เงินสะสม) 

45,000.-  

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทางเข้าศาล
เจ้าพ่อหงส์ยนต์ หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา 

122,000.- 
(เงินสะสม) 

98,000.-  

21 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน
สามยอด 

84,000.- 
(เงินสะสม) 

83,500.-  

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ชรินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 

329,000.- 
(เงินสะสม) 

270,000.-  

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน 

430,000.- 
(เงินสะสม) 

430,000.-  

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงเรียนบ้าน
หนองเข้-บ้านก านันวัง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ 

489,000.- 
(เงินสะสม) 

470,000.-  

25 โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านช่องด่าน 

229,000.- 
(เงินสะสม) 

155,000.-  

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 15 
บ้านห้วยคร้อ ต่อจากคอนกรีตเดิมเชื่อมต่อหมู่ที่3 บ้านหนองหว้า 

486,000.- 
(เงินสะสม) 

464,000.-  

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้าน 
อบต.ติ่ง-บ้านผู้ช่วยอี๊ด หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา 

499,000.- 
(เงินสะสม) 

413,000.-  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านหนอง
บัว-บ้านนางพัน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว 

499,000.- 
(เงินสะสม) 

430,000.-  

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 489,000.- 
(เงินสะสม) 

468,000.-  

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 12 
บ้านสามยอด 

489,000.- 
(เงินสะสม) 

485,000.-  

รวม 30 โครงการ 9,973,200.- 9,021,000.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

1 - - -  
รวม 0 โครงการ 0.- 0.-  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
10,000.- 0.-  

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ของต าบลช่องด่าน 

20,000.- 0.-  

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กาย-ใจ แข็งแรง 
 

10,000.- 0.-  
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4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

15,000.- 0.-  

5 
 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล
ช่องด่าน 

60,000.- 0.-  

รวม 5 โครงการ 115,000.- 0.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

1 โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของ
ประชาชน 

300,000.- 296,314.-  

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

100,000.- 99,617.-  

3 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีฤดูร้อน 
 

20,000.- 0.-  

4 
 

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (5ส.) 20,000.- 0.-  

5 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.- 46,560.-  

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีศาสนา 
และวัฒนธรรม 

100,000.- 0.-  

7 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 

187,000.- 187,000.-  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

124,300.- 124,300.-  

9 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ต าบลช่องด่าน 

539,000.- 531,600.-  

10 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 
 

100,000.- 
 

0.-  

11 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ส าหรับโรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลช่องด่าน  
 

1,718,059.- 1,718,054.-  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

12 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ) ในเขต
ต าบลช่องด่าน 

2,940,000.- 2,940,000.-  

13 อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

30,000.- 
 

30,000.-  

รวม 13 โครงการ 6,258,359.- 5,973,445.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

10,000.- 0.-  
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2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและพัฒนาระบบ
การดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

20,000.- 0.-  

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

450,000.- 287,409.-  

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สมเด็จเจ้าฟูาฯกรมพระ
ศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี) 

130,000.- 91,479.-  

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง 

50,000.- 49,860.-  

6 โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ที่ต้นทาง 

200,000.- 0.-  

7 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

300,000.- 300,000.-  

รวม 7 โครงการ 1,160,000.- 728,748.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

8,250,000.- 7,723,500.-  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,592,000.- 2,139,200.-  

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

60,000.- 35,000.-  

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

30,000.- 27,600.-  

5 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 

30,000.- 0.-  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

6 โครงการฝึกทบทวน อปพร.ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

80,000.- 0.-  

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

90,000.- 0.-  

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ อปพร.ด้านการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

200,000.- 0.-  

9 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

5,000.- 5,000.-  

10 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ่อพลอย ประจ าปีงบประมาณ 2563 20,000.- 20,000.-  
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รวม    10 โครงการ 11,357,000.- 9,950,300.-  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
1 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 30,000.- 

 
0.-  

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000.- 0.-  

3 โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.- 
 

0.-  

รวม    3 โครงการ 80,000.- 0.-  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1 เงินส ารองจ่าย 
-เงินส ารองเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบล   
 

450,000.- 284,060.-  

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 120,000.- 120,000.- 
 

 

3 โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
 

20,000.- 0.-  

4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

490,000.- 480,000.-  

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในส านักงาน อบต.ช่องด่าน 
(อุดหนุนการไฟฟูาฯ) 

400,000.- 468,528.84  

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ช่องด่าน 
 

400,000.- 0.-  

7 โครงการอบรมให้ความรู้ และปลุกจิตส านึกในการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

10,000.- 0.-  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

502,000.- 0.-  

9 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.- 30,000.-  

10 ถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(CORONAVIRUS DISEASE) (COVID-19) 

555,000.- 
(เงินสะสม) 

555,000.-  

รวม    10 โครงการ 2,977,000.- 1,937,588.84  

รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ 31,920,559.- 27,611,081.84    
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จ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  และมีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน  55  โครงการ  รวมจ านวน
เงิน  27,611,081.84 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 
3.ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ

30 
 

0 
 
 

0 
 

9,973,200.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

30 
 

0 
 
 

0 
 

9,973,200.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
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รวมกลุ่มอาชีพ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน 
สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้ านการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
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สรุปได้ดังนี้   
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ( เฉพาะปี 2564 )    มีจ านวน  151  โครงการ 
โครงการที่น าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563            มีจ านวน    59  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   38.26  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 (น ามาจากระบบข้อมูลสารสนเทศ e-Plan) มีจ านวน  94  
โครงการ  รวมมีจ านวน 55 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  96.49  ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
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ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูล 
ในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มี
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ  ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจ
ในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ภาคผนวก 
1. ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
3. ประมวลภาพการด าเนินงาน 

 


