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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  (3) 
ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  ได้ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒  ไปแล้วนั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย  

๑. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  ๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น... 
 
 



-๒- 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาทราบ  คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่
ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการและเกิดความคุ้มในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2) เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้อง
กับงบประมาณหรือไม่เพียงใด 

3) เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการพิจารณาส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  
 4) เพื่อประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้หรือไม่เพียงใด 

 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 6  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ตามค าสั่งที่  575/๒๕๖1 ลงวันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  ๑2 ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๖1  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม  

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4  
ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  
และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและ
ต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 
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4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๗   

5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 5.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 5.2 การประเมินในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาในภาพรวม ดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกาในภาพรวม 
   แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย         
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา เป็นยุทธศาตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึง่เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา แสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาต าบลช่องสาริกา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาอ าเภอพัฒนานิคม และแผนชุมชน
ระดับต าบลช่องสาริกา ซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 
    - จัดสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน 
    - ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
    - ติดตั้ง ซ่อม บ ารุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 
   2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
    - สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการ 
เรียนรู้การสอนที่หลากหลาย และบูรณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
    - การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
    - ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมและการคุ้มครองผู้บริโภค 
    - ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
    - จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬา
และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
    - พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการพัฒนา 
    - สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - การบ าบัดและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
      แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
    - พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว 
           5. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 
      แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
    - ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    - ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    - การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
    6. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่างๆ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    - สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดใน
หมู่บ้าน 
    - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
       แนวทางการพัฒนา 
    - จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ 
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
       แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจหน้าที่ 
    - ปรับปรุงส านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ 
    - จัดระบบการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ 
    - พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

1.2วิสัยทัศน์ 
 “ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารสู่ตลาด  เป็นแหล่งเกษตรป้อนโรงงานอุตสาหกรรม  พัฒนา

ระบบบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานให้เพียงพอและท่ัวถึง  เป็นชุมชนน่าอยู่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
รักษาสภาพแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพียบพร้อมการศึกษาและเรียนรู้”
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2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  (1) การวางแผน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ดังตอ่ไปนี้ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

143 368,175,000 240 467,762,200 262 473,317,200 313 489,278,300 312 485,778,300 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

62 20,776,887 81 26,173,397 81 26,400,397 89 28,183,697 88 28,323,697 

3. ด้านการพัฒนาการบรหิาร
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

8 6,575,000 11 4,029,000 12 6,154,950 10 4,480,000 10 4,480,000 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิาร
จัดการท่องเที่ยว 

5 460,000 6 560,000 6 560,000 6 560,000 6 560,000 

5. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 31 4,234,000 36 4,720,700 37 4,725,700 50 7,926,200 50 7,926,200 
6. ด้านความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

10 1,390,550 14 1,785,550 15 1,953,150 26 2,719,750 26 2,719,750 

7. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

4 2,700,000 11 5,040,000 11 5,040,000 12 5,140,000 12 5,140,000 

8. ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

85 9,838,500 103 14,840,500 127 28,645,200 162 34,017,900 158 33,444,000 

รวม 348 414,149,937 502 524,911,347 551 546,796,597 668 572,305,847 662 568,371,947 
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(2) การจัดท้างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย โดยไม่รวมโครงการเงินอุดหนุน จ านวน 207 โครงการ งบประมาณ 52,576,858 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 8,683,000.00 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 37 22,154,446.00 
3. ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 917,500.00 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 1 60,000.00 
5. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 28 4,960,500.00 
6. ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16 1,456,184.00 
7. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 1 100,000.00 
8. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 109 14,245,228.00 

รวม 207 52,576,858.00 
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3. สรุปผลการด้าเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

            องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 81 โครงการ จ านวนเงิน 30,404,292.77 ล้านบาท 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 18 โครงการ จ านวนเงิน 1,374,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 99 โครงการ จ านวนเงิน  31,778,292.77 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.83  ของโครงการทั้งหมด สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ช่องสาริกา พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ แผนการด้าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 313 489,278,300.00 9 8,683,000.00 5 4,316,312.94 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 89 28,183,697.00 37 22,154,446.00 13 16,890,231.00 
3. ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 4,480,000.00 6 917,500.00 3 481,186.80 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 6 560,000.00 1 60,000.00 0 0 
5. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 50 7,926,200.00 28 4,960,500.00 9 3,011,792.29 
6. ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 26 2,719,750.00 16 1,456,184.00 5 249,765.33 
7. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 12 5,140,000.00 1 100,000.00 0 0 
8. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 162 34,017,900.00 109 14,245,228.00 46 5,455,004.41 

รวม 668 572,305,847.00 207 52,576,858.00 81 30,404,292.77 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดให้มีเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน   เส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านอันเป็นเส้นทางคมนาคมของต าบล บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมของต าบลให้มีการ

คมนาคมที่สะดวกและพอเพียงต่อความจ าเป็น  การจัดให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
 

๑.๑  แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง  ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า  รางระบายน้้า 
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
 

ล้าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
1 วัสดุก่อสร้าง 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างยางมะตอย 
ฯลฯ และรายการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

500,000.00 157,105.76 342,894.24 กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยอู่รุ่งโรจน์ หมู่ที่ 12 ต าบลช่อง
สาริกา 

287,000.00 285,000.00 2,000.00 กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ) 

 
3 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีล 

ถนนซอย 10/1 สาย 1 - ตรี หมู่ที่ 4  
ต าบลช่องสาริกา 

486,000.00 483,500.00 2,500.00 กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ) 

4 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 1 
ระหว่างซอย 13 สาย 2 – 3 ระยะทาง 
1,000 เมตร 

24,000.00 23,800.00 200.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

5 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 3 
ระหว่างซอย 8 สาย 1 – ตรี ระยะทาง 500 
เมตร 

12,000.00 11,900.00 100.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

6 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 4 
ระหว่างซอย 10 - 11 สาย 1 ระยะทาง 
500 เมตร 

12,000.00 11,900.00 100.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
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ล้าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

ถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.
ม. สูง 20 เมตร บริเวณซอย 11 สาย 1 – ตร ี

462,000.00 460,000.00 2,000 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

8 โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ าประปาแบบ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ความ
หนาชั้น 8.5 ระยะทาง 800 เมตร หมู่ที่ 4 
ซอย 11 สาย 1 – ตร ี

79,600.00 79,000.00 600.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

9 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 5 
ระหว่างซอย 10 - 11 สาย 1 ระยะทาง 
500 เมตร 

12,000.00 11,900.00 100.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

10 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 5 
ระหว่างซอย 12 เดิม - 13 ระยะทาง 800 
เมตร 

18,000.00 17,850.00 150.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

11 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 5 
ระหว่างซอย 13 สาย 1 - 2 ระยะทาง 
1,000 เมตร 

24,000.00 23,800.00 200.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

12 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 6 
ระหว่างซอย 13 สาย 1 - 2 ระยะทาง 
1,000 เมตร 

24,000.00 23,800.00 200.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

13 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 6 
ระหว่างซอย 14 สาย 1 - 2 ระยะทาง 
1,000 เมตร 

24,000.00 23,800.00 200.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
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14 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 7 
ระหว่างซอย 13 - 15 สาย 3 ระยะทาง 
1,300 เมตร 

30,000.00 29,750.00 250.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

15 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 7 
ระหว่างซอย 14 - 17 สาย 2 ระยะทาง 
1,500 เมตร 

36,000.00 35,700.00 300.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

16 โครงการวางท่อเมนส่งน้ าประปาแบบ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ความ
หนาชั้น 8.5 ระยะทาง 300 เมตร หมู่ที่ 7 
ซอย 15 สาย 2 - 3 

30,600.00 30,000.00 600.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 
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ล้าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
17 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 8 

ระหว่างซอย 15 – สาย 4 เข้าเขา ระยะทาง 
1,500 เมตร 

30,000.00 29,750.00 250.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

18 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4 ถนนกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 180 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,260 
ตารางเมตร 

317,000.00 315,000.00 2,000.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

19 โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ าประปาแบบ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว ความ
หนาชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร และขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 
500 เมตร หมู่ที่ 10 ซอย 16 สาย 4 – เข้า
เขา 

129,200.00 128,000.00 1,200.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

20 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ที่ 13 
ระหว่างซอย 7 สาย 2 - 1 ระยะทาง 600 
เมตร 

12,000.00 11,900.00 100.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

21 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 6 ระหว่าง
ซอย 13 – 17 สาย 1 - 2 ระยะทาง 4,600 
เมตร 

108,000.00 106,150.00 1,850.00 กองช่าง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 รวมจ้านวน 21 โครงการ     
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๑.๒ แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน 
1.2.1 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
 
ล้าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

22 ค่าไฟฟ้า 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับผลิต
น้ าประปา การประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกา 
 

3,000,000.00 2,863,008.22 136,991.78 กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ     
 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ล้าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

23 ค่าวัสดุ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา ฯลฯ และ
รายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

700,000.00 527,698.96 172,301.04 กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ     
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 23 โครงการ     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการศึกษา  ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา และเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา,ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมและ

สนับสนุน  อบรม พัฒนาบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เพ่ือให้มีความรู้ด้านสุขภาพ  อนามัย  การป้องกันโรคระบาด  โรคติดต่อ   
๒.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.1.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อจัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี 
2. เพื่อจัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 
1,130 บาท/ปี 

311,300.00 
 

332,820.00 3,480.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

โอนงบประมาณเพ่ิม 
25,000 (+) 

25 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ
นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สาริกา จ านวน 4 แห่ง และ 
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2  
ต าบลช่องสาริกา จ านวน 5 แห่ง 

1,472,988.00 1,115,613.50 357,374.50 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 2 โครงการ      
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2.1.2 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ) 
 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

26 โครงการอาหารเช้าเล่าเรื่องของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 

367,500.00 74,480.00 293,020.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สาริกา 
จ านวน 4 แห่ง ผลักส่งเงินเข้าบัญชี
ธนาคารในนามสถานศึกษาที่ อปท. 
จัดตั้งขึ้นเอง 4 แห่ง จ านวน 245 วัน  
อัตรา คนละ 20 บาท 

588,000.00 504,200.00 83,800.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยสะอาด จ านวน 245 วัน อัตรา
จัดสรร คนละ 20 บาท 

147,000.00 46,000.00 101,000.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 3 โครงการ      
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๒.๔  แนวทางส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม  และคุ้มครองผู้บริโภค 
2.4.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

29 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดอบรม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการรณรงค์
ต่างๆ ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์  และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ 

195,000.00 137,579.00 57,421.00 กองสาธารณสุขฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

30 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค น้ ายาเคมี ทรายอะเบท วัคซีน และ
อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

300,000.00 146,860.00 153,140.00 กองสาธารณสุขฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 2 โครงการ      
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๒.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
 

ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

31 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส แบบ
บูรณาการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ค่าวัสดุใน
การจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ฯลฯ 

4,950.00 360.00 4,590.00 กองสวัสดิการสังคม 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ      
 
2.5.2 แผนงานงบกลาง 
 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

32 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงิน
เ พ่ิมตามช่ ว งอายุ ของผู้ สู งอายุ ใน 
ต าบลช่องสาริกา 

12,516,000.00 11,174,300.00 1,341,700.00 กองสวัสดิการสังคม 
(ข้อบัญญัติ) 

33 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เ พ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการใน 
ต าบลช่องสาริกา 
 

3,240,000.00 2,196,200.00 1,043,800.00 กองสวัสดิการสังคม 
(ข้อบัญญัติ) 

34 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน 
ต าบลช่องสาริกา 

48,000.00 23,500.00 24,500.00 กองสวัสดิการสังคม 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 3 โครงการ      
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๒.๖  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให้เด็ก ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการ ในปีงบประมาณนี้ - 
 
 
๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 
2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

35 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ.2564 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
 

20,000.00 11,090.00 8,910.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

36 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2564 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
 

17,000.00 11,615.00 5,385.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 2 โครงการ      
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  

จ้านวน 13 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ,การสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม    
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการ ในปีงบประมาณนี้- 
 
3.2 แนวทางการพัฒนา การบ้าบัด จัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

37 วัสดุงานบ้านงานครัว - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  
โพลิเอททิลีน ขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 200 ใบ (รายละเอียดตาม 
อบต.ก าหนด) 
- จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
วัสดุงานบ้านงานครัว 

150,000.00 137,886.80 12,113.20 กองสาธารณสุขฯ
(ข้อบัญญัติ) 

38 ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 37,500.00 27,300.00 10,200.00 กองสาธารณสุขฯ
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 2 โครงการ      
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3.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

39 ค่าปรับปรุงบ่อขยะ - จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อขยะ ได้แก่ 
การปรับคันดิน ท ารั้ว 
หรือฝังกลบขยะ และอ่ืนๆ เป็นต้น 

250,000.00 60,000.00 190,000.00 กองสาธารณสุขฯ
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ      
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จ้านวน 3 

โครงการ 
     

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
 
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการ ในปีงบประมาณนี้ - 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ,ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น,มีส่วนร่วมในการปกครองประบอบประชาธิปไตย,สนับสนุนส่วน

ราชการในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง,ด้านศาสนา และวัฒนธรรม  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกที่รักและหวงแหนเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ด าเนินโครงการดังนี้ 
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการในปีงบประมาณนี้ – 
 
๕.๒  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.๒.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุม (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

40 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 50,000.00 8,075.00 41,925.00 ส านักปลัด
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
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๕.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๓.๑ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

41 ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันส าคัญหรือใน
โอกาสที่จ าเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าของขวัญ ของรางวัล 
พวงมาลา และของส าคัญในวาระโอกาส
ที่จ าเป็นต่างๆ 

20,000.00 2,500.00 17,500.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ      
 
๕.๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

42 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 

120,000.00 16,000.00 104,000.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ      
 

 
๕.๔  แนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่ได้ด้าเนินการ ในปีงบประมาณนี้ – 
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๕.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
๕.๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

43 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

จ่ า ย เป็ น เ งิ น อุดหนุ น โ ครงการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

20,000.00 19,799.95 200.05 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 
๕.๕.๒ แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่ก้าหนดระดับ) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

44 โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน
สถานศึกษาต่างสังกัด 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนสถานศึกษาต่างสังกัด 
จัดสรรให้แก่เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ใช้ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙) ข้อมูล
จากทะเบียนราษฎร ในอัตรามื้อละ ๒๐ 
บาท/คน จ านวน ๒๐๐ วัน 

2,800,000.00 2,543,000.00 257,000.00 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
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๕.๕.๓ แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

45 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น ส า ห รั บ ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

260,000.00 113,000.00 147,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 
๕.๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

46 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านต าบลช่องสาริกา ในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

130,000.00 120,000.00 10,000.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 
๕.๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

47 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอพัฒนา
นิคมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันส าคัญ 

38,000.00 7,402.89 30,597.11 กองการศึกษาฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
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๕.๕.๖ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

48 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา โดยตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

200,000.00 145,000.00 55,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จ้านวน 9 

โครงการ 
     

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการ ในปีงบประมาณนี้ – 
 
๖.๒ แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
๖.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

49 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาตรวจสารเสพ
ติด ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้
ตรวจหาสารเสพติดประเภท ยาบ้า ยา
ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) เพ่ือหาสารเสพ
ติด ในปัสสาวะมนุษย์ 

50,000.00 6,500.00 43,500.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
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๖.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
๖.๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
   
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

50 ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยหรือความ
เดือดร้อนของประขาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาตรวจสารเสพ
ติด ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้
ตรวจหาสารเสพติดประเภท ยาบ้า ยา
ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) เพ่ือหาสารเสพ
ติด ในปัสสาวะมนุษย์ 

250,000.00 91,139.00 158,861.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

51 จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์  
จ านวน 1 เครื่อง 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 
ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ เครื่อง  

30,000.00 25,000.00 5,000.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

52 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ า
ดับเพลิง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

100,000.00 37,000.00 63,000.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 3 โครงการ      
 
๖.๓.๒ แผนงานงบกลาง      
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

53 เงินส ารองจ่าย จ่ายในกรณีเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในต าบลช่อง
สาริกา 

421,984.00 90,126.33 331,857.67 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  

จ้านวน 5 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการในปีงบประมาณนี้ – 
                                                                                                                              
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจหน้าท่า ปรับปรุงส านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ  จัดระบบการบริหาร  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และรวดเร็วในการติดต่อราชการ  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อให้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
8.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่ 
- ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการในปีงบประมาณนี้ – 
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๘.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ 
๘.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

54 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของ
ส านักปลัด 
- จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใน
ส านักงาน 

566,582.00 
915,๐๐๐.๐๐ 

327,215.60 239,366.40 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

โอนลด 
348,418 บาท 

55 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

200,000.00 42,753.83 157,246.17 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

56 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน 
กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน แฟ้ม หมึก
เครื่องพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธง 
พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่มเงิน พาน
พุ่มทอง ฯลฯ วัสดุเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ น้ าดื่มส าหรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ และรายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

100,000.00 62,287.00 37,713.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

57 วัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุงานบ้านงานครัว  

40,000.00 13,775.00 26,225.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 
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ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

40,000.00 3,248.00 36,752.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ า ย เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ ส า ห รั บ ซ่ อ ม แ ซ ม
ยานพาหนะและอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ปกต ิ

100,000.00 6,300.00 93,700.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความดูแลของส านักปลัด 

250,000.00 229,078.00 20,922.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

61 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์ ซีดี หมึกเครื่องปริ๊น ไวเลส 
โปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

70,000.00 66,690.00 3,310.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

62 วัสดุก่อสร้าง จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 10,000.00 936.25 9,063.75 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

63 ค่าไฟฟ้า จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกา 

900,000.00 407,144.72 492,855.28 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

64 ค่าบริการโทรศัพท์ จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตต าบลในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

200,000.00 112,241.93 87,758.07 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

65 ค่าบริการไปรษณีย์ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติดวงตรา
ไปรษณีย์ 

5,000.00 810.00 4,190.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 
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ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

66 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัด ซึ่งมีราคาคราวหนึ่ง ตั้งแต่ 5,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

100,000.00 24,790.00 75,210.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 13 โครงการ      
 
๘.๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

67 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและ
อบรมสัมมนา 

เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ห รั บ
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่ า พ า ห น ะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน 
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง 

80,000.00 28,680.00 51,320.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

68 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ าย เป็นค่ าจ้ า ง เหมาบริการ  ต่ า งๆ  
ค่าวารสาร,แผ่นพับ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

300,000.00 245,364.00 54,636.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

69 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่จ าเป็น 

80,000.00 4,990.00 75,010.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

70 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
 

60,000.00 10,280.00 49,720.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 
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ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

71 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา แบบพิมพ์
ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน 
ตรายาง ฯลฯ 

80,000.00 75,220.00 4,780.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

72 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นต่างๆ 
 

80,000.00 51,246.00 28,754.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

73 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร 
 

80,000.00 33,270.00 46,730.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

74 ค่าโต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีระดับผู้บริหาร 
จ านวน ๑ ตัว ราคา ๔,๓๐๐ บาท 
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท 
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อม
เก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด ราคา ๖,๕๐๐ บาท 

15,800.00 15,800.00 0.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

75 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ่ ายเป็นจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค 
ส าหรับประมวลผลมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
Core) จ านวน 1หน่วย  

22,000.00 21,000.00 1,000.00 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

76 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ในกองคลัง 

50,000.00 5,650.67 44,349.33 กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 10 โครงการ      
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8.2.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

77 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุส านักงาน 
 

30,000.00 9,332.00 20,668.00 กองการศึกษาฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

78 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโฆษณาและเผย 
 

20,000.00 1,187.70 18,812.30 กองการศึกษาฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

79 ค่าไฟฟ้า จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต า บ ล 
ช่องสาริกา 

100,000.00 57,704.43 42,295.57 กองการศึกษาฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

80 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

305,000.00 256,000.00 49,000.00 กองการศึกษาฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 4 โครงการ      
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8.2.3 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

81 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุส านักงาน 
 

40,000.00 9,862.00 30,138.00 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

82 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
รวมถึง วัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

30,000.00 12,360.00 17,640.00 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

83 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

602,000.00 587,200.00 14,800.00 กองสาธารณสุขฯ 
(ข้อบัญญัติ) 

(โอนเพ่ิม 2,000 
บาท) 

84 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่จ าเป็น 

100,000.00 91,424.26 8,575.74 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 4 โครงการ      
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8.2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

85 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
รวมถึง วัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

12,000.00 3,270.00 8,730.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

 (ข้อบัญญัติ) 

86 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุส านักงาน 
 

40,000.00  20,551.00 19,449.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

 (ข้อบัญญัติ) 
 รวมจ านวน 2 โครงการ      
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8.2.5 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

87 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับรถยนต์ต่างๆ เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
และเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี 

500,000.00 417,511.00 82,489.00 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

88 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่
ต่างๆ ของยานพาหนะ 

150,000.00 8,450.00 141,550.00 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

89 วัสดุเครื่องแต่งกาย จา่ยเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงาน
ประจ ารถขยะ เช่น รองเท้าบูท เสื้อคลุม 
ถุงมือ หมวก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

50,000.00 17,016.00 32,984.00 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 

90 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

120,000.00 103,133.46 16,866.54 กองสาธารณสุขฯ 
 (ข้อบัญญัติ) 
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8.2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

91 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

900,000.00 361,000.00 539,000.00 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

92 วัสดุส านักงาน จ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุส านักงาน 

45,000.00 4,240.00 40,760.00 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

93 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นต่างๆ 

250,000.00 144,405.00 105,595.00 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

94 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
รวมถึง วัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

30,000.00 4,030.00 25,970.00 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

95 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเป็นค่าของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
สายไฟ ถ่ายไฟฉาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

350,000.00 55,019.40 294,980.60 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

96 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่จ าเป็น 

100,000.00 91,424.26 8,575.74 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

97 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

150,000.00 10,250.00 139,750.00 กองช่าง 
 (ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ านวน 11 โครงการ      
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๘.๓ แนวทางการพัฒนาจัดระบบให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ 
8.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรจม งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

98 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การสร้างรับรู้สู่ชุมชน  
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือ
สร้างการรับรู้ประชาชนโดยตรงและเป็น
ค่ าจั ดท าวารสาร สื่ อ  สิ่ ง พิม พ์  เ พ่ือ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
หนังสือพิมพ์บริการประชาชน 

30,000.00 12,000.00 18,000.00 ส านักปลัด 
(ข้อบัญญัติ 

 รวมจ านวน 1 โครงการ      
 
8.3.2 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ล้าดับที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรร

จม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

99 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์ เน็ต
การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ 

50,000.00 31,080.24 18,919.76 กองการศึกษา 
(ข้อบัญญัติ) 

 รวมจ้านวน 1 โครงการ      
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 8  

จ้านวน 46 โครงการ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  
เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคืการบริหารส่วนต าบลช่องสาริก า  
ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ทั้งนี้จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลช่องสาริกา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  จากยุทธศาสตร์การ พัฒนา 8 ด้ าน โดยได้มีการเบิกจ่ ายงบประมาณ จ านวน 81 โครงการ  จ านวนเงิน  30,404,292.77 ล้ านบาท 
โ ค ร งก า ร จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะส ม  18  โ ค ร งก า ร  จ า น วน เ งิ น  1 ,374,000 บาท   ร ว มทั้ ง สิ้ น  99  โ ค ร งก า ร  จ า น วน เ งิ น   31 ,778,292.77 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.83  ของโครงการทั้งหมด สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ช่องสาริกา พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 313 489,278,300.00 9 8,683,000.00 5 4,316,312.94 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 89 28,183,697.00 37 22,154,446.00 13 16,890,231.00 
3. ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 4,480,000.00 6 917,500.00 3 481,186.80 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 6 560,000.00 1 60,000.00 0 0 
5. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 50 7,926,200.00 28 4,960,500.00 9 3,011,792.29 
6. ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 26 2,719,750.00 16 1,456,184.00 5 249,765.33 
7. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 12 5,140,000.00 1 100,000.00 0 0 
8. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 162 34,017,900.00 109 14,245,228.00 46 5,455,004.41 

รวม 668 572,305,847.00 207 52,576,858.00 81 30,404,292.77 
 

2. ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  2.1 เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามที่
ก าหนด 
  2.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.4 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2.5 เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
  2.6 เป้าหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1) การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ บางโครงการไม่ตรงกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
  2) การจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3) การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการ ขาดการวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณตามภารกิจของส่วนราชการ 
  4) การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในระบบ E-Plan (ส่วนของกองคลัง) ไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถน าระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

4. ข้อเสนอแนะ 

 4.1 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องมีความสมดุล สามารถบรรลุผลส าเร็จได้จริง 
 4.2 ก าชับให้ทุกส่วนราชการ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่
ก าหนดหรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพราะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการนั้นๆ จะเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วย
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง 
 4.3 ก่อนการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ทุกส่วนราชการทบทวนการตั้งงบประมาณให้สอดรับกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งผลให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 4.4 เน้นย้ าให้บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Plan (ส่วนของกองคลัง) ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 


