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  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ประจ าปี                
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม และเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
                     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
                     (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มสุ่ม  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563   
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2. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561  โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอนได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น 

 และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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                     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้ 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  
                         โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว 

     2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

     3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
          4. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
          5. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          6. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มใน

ภาพรวม 
 

 
 
 
1. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มในแต่ละส่วน/กอง มีความ

สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน 
2. สามารถท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มเกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย

หลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมงานต่างๆ และท าให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
6. นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
7. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง สามารถจัดล าดับ 

ความส าคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  8. ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ด าเนินไป 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/
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           จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่ก าหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้
ประเมิน สรุปดังนี้  ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 84  (รายละเอียดตามแบบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 
 

          จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่ก าหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้
ประเมิน สรุปโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 81    
(รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 
 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562   
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  50.00 % 50.00 % - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 37.50 % 62.50 % - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       37.50 % 62.50 % - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 37.50 % 62.50 % - 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12.50 % 87.50 % - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25.00 % 75.00 % - 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 37.50 % 50.00 % 12.50 % 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 37.50 % 62.50 % - 

ภาพรวม 34.38% 64.06% 1.56% 
 
         สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มควรเตรียมความพร้อม           
ในส่วนของการขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่อนุญาตให้ด าเนินการในพ้ืนที่ได้ เช่น ปฏิรูปที่ดิน ป่าไม้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม โดยอาศัยหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

   1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
   2. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
   3. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
   4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
   5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
   6. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

             ทั้งนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
             1. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม   
                 โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว 
             2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  

 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 
             3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2563  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่ก าหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้
ประเมิน สรุปดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 84 
 (รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 
  
 
 
           จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2563  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่ก าหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้
ประเมิน สรุปดังนี้ 
 โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 81 
 (รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 
 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  55.56% 44.44% - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 55.56% 44.44% - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       55.56% 44.44% - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 44.44% 44.44% - 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22.22% 55.56% - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 66.67% 77.78% - 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 44.44% 33.33% - 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 44.44% 55.56% - 

ภาพรวม 49.38% 50.62% - 
 
หมายเหตุ – ผลส ารวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนที่ร่วมติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

2. ผลการพิจารณาการติดตามละประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์และติดตามและประเมินผล 
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           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จ านวน  52  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 23,148,580 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,800,000 

 ด้านเศรษฐกิจ 4 1,636,000 

 ด้านสังคม 25 15,672,480 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2 120,000.00 

 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 3 270,000  

 ด้านการบริหารจัดการ 10 1,650,100.00 

รวม 52 23,148,580 
 

 
 จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
มีทั้งสิ้น 78 โครงการ น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
จ านวน  58 โครงการ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.36 ซึ่งอยู่ในระดับที่ปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นทีม่ีจ านวนโครงการที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่
อย่างจ ากัด ท าให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการได้บางโครงการเท่านั้น  
    
 
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการและมีการ
วางแผนการด าเนินงานซึ่งปรากฏในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการเป็นไป
ตามกระบวนการและขั้นตอนของระเบียบที่ก าหนด การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ส าหรับโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ เป็นไปตามห้วงระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนด นั้น            
ทั้งนี้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ มีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
ติดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/
กิจกรรมได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ ส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 

 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ดังนั้น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีก  
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ลุ่มสุ่ม ซึ่ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่ก าหนด จึงขอสรุ ปผลการ
รายงาน ดังนี้ 
   
  แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
  ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนเป็นไป
ตามกระบวนการที่ก าหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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แบบที่ 1     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
  ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ 2   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม จึงขอประกาศ
ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

    " โครงสร้างพื้นฐานดี  เศรษฐกิจก้าวหน้า  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล "  
 
 

ข. พันธกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
    ๑. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
    ๒. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
    ๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 
        ได้มาตรฐาน  
    ๔. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
    ๕. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
    ๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
    ๗. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  
    ๘. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สร้างจิตส านึกของประชาชน ในการดูแล 
        จัดการสถานที่ท่องเที่ยว  
    ๙. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  
    ๑๐. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
    ๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาธิปไตย  
    ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การพัฒนาระบบจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
        2. การคมนาคมและการขนส่ง 
        3. การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
        2. การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
        3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
        1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
        2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
        3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
        4. การสาธารณสุข และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
        3. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
        1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
        1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมความรู้ 
        2. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
        3. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปัญหาการทุจริต 
        4. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 
 

ง. การวางแผน 
              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป 
              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่              
31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
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อบต.ลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

 
 

หมายเหตุ  ทั้งนี้จ านวนโครงการทั้งหมดรวมโครงการเกินศักยภาพท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
              ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนด้วย 

 
 

 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
              ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จ านวน  33  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 11,686,580 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 500,000 

 ด้านเศรษฐกิจ 2 980,000 

 ด้านสังคม 19 9,958,280 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2 120,000 

 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1 50,000  

 ด้านการบริหารจัดการ 5 78,300 

รวม 33 11,686,580 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

0.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค /บริโภคน้้า
การเกษตรอย่างพอเพียง 

จ้านวน 1 ครั้ง 

2. 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กสายบ้าน นาย
ส้ารวย ศริิเลิศ  
(ม.2) 

0.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 600 ม. 
น. 0.15 ม. 

3. 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านนาย
พยุงศักดิ์  
เจริญสุข (ม.5) 

500,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 600 ม. 
น. 0.15 ม. 

4. 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายหนองเป็ด (ม.9) 

0.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 840 ม. 
น. 0.15 ม. 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

880,000.00 กองคลัง  
เพื่อให้การจัดหารายได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จ้านวนภาษีที่จัดเก็บ
รายได ้

6. ด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์  
การท่องเที่ยว 

100,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว จ้านวน 1 
ครั้ง 

7. ด้านสังคม 
เงินสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

7,620,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายไุด้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

8. ด้านสังคม 
เงินสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

84,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

9. ด้านสังคม 
เงินสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

100,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

10. ด้านสังคม 
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

สมทบงบประมาณเพ่ือให้
กองทุนมีความมั่นคงยิ่งข้ึน 

เพื่อให้กองทุนมีความ
มั่นคง และเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

11. ด้านสังคม 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

145,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบงบประมาณให้
กองทุน สปสช. มีความ
มั่นคง 

กิจกรรม กองทุน 
สปสช. 



12. ด้านสังคม 
ติดตั้งเครื่องออกก้าลัง
กายกลางแจ้ง (ม.6) 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน มี
อุปกรณ์กีฬาส้าหรับออก
ก้าลังกาย 

จ้านวน 1 ครั้ง 

13. ด้านสังคม 
จัดการแข่งขัน กีฬา 
ต้านภัย ยาเสพตดิ  
(ลุ่มสุม่เกมส์) 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด 

จ้านวน 1 ครั้ง 

-15- 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

14. ด้านสังคม 

สนับสนุนโครงการ 
อาหารเสริม (นม)  
ให้กับนักเรียน 5 โรงเรียน  
สังกัด สพฐ. และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,209,480.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการทางร่างกายที่ด ี

อาหารเสริม (นม) 
นักเรียน 

15. ด้านสังคม 
ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

150,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

จ้านวน 1 ครั้ง 

16. ด้านสังคม 
ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

39,800.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

จ้านวน 1 ครั้ง 

17. ด้านสังคม 
รณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับ 
ภัยจาก โรคเอดส ์

20,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส ์

อบรม จ้านวน 1 ครั้ง 
30 คน 

18. ด้านสังคม 

อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ร ิ
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย
ของประชาชนในชุมชน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
น้าไปสูสุ่ขภาพจติที่ดี และ
ส่งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น 

จ้านวน 10 หมู่บ้าน 

19. ด้านสังคม 

สร้างเสริมศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย /ฝึกอบรม / 
ทบทวน อาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน 

50,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมการป้องกันภัย /
เพื่อให้ในการให้การ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ มี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน 1 ครั้ง 

20. ด้านสังคม 
อบรมอาสาสมัครป้องกัน 
ไฟป่าและจัดตั้งหมู่บ้าน 
เฝ้าระวังปัญหาไฟป่า 

50,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การป้องกันไฟป่ามี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน 1 หมู่บ้าน  
30 คน 

21. ด้านสังคม รณรงค์ป้องกันและลด 40,000.00 ส้านักงาน เพื่อให้ประชาชนมี จ้านวน 2 ครั้ง 



อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ /ปีใหม ่

ปลัด อบต. จิตส้านึกในการขับข่ีอยา่ง
ปลอดภัย 

22. ด้านสังคม 
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

250,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้ส้าหรับการประชุม
และจัดท้ากจิกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ก. 11.00 ม.  
ย. 5.00 ม. 

23. ด้านสังคม 
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ (CCTV) 
ภายใน หมู่ที่ 3 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด 

จ้านวน  
1 จุด 

24. ด้านสังคม 
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้ส้าหรับการประชุม
และจัดท้ากจิกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ก. 20.00 ม.  
ย. 5.60 ม.  
ส. 10.10 ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

25. ด้านสังคม 
ฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ้านวน 1 ครั้ง 

26. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้้าและบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว) 

100,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักและร่วมกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

27. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้
การใช้พลังงานสะอาด
จากการเกษตร 

20,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ในการใช้พลังงาน
สะอาดจากการเกษตร 

ผู้เข้ารับการอบรม 

28. 
ด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์ จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม 
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

50,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดี
งามของชาติ เช่น 
ประเพณีวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ วันเข้าพรรษา 

กิจกรรมประเพณ ี

29. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการของ อบต.ลุม่สุ่ม 

0.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานของ อบต. 

จัดฝึกอบรมสมัมนา 
ผู้บริหาร 
 สมาชิกสภาฯ และ  
ผู้น้าชุมชน 

30. ด้านการบริหาร โครงการฝึกอบรม 0.00 ส้านักงาน เพื่อสร้างเสริมแนวคิด จัดการฝึกอบรม



จัดการ สัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  
อบต.ลุ่มสุ่ม 

ปลัด อบต. วิสัยทัศน์การท้างาน เพื่อ
การเรยีนรู้ และเข้าใจ
วิธีการท้างานร่วมกันเป็น
ทีม 

ศึกษาดูงานให้กับ
ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต้าบล 
พนักงานจ้าง 

31. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายส้าหรับ 
การเลือกตั้ง 

49,900.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล 

การเลือกตั้งผู้บรหิาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต้าบล 

32. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือ พัฒนาระบบตา่งๆ 

20,000.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส้ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส้ารวจความคิดเห็น
ด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

33. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ประชุมประชาคม เพื่อ
เพิ่มเตมิหรือปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

8,400.00 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดประชุมประชาคม 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  13 โครงการ  จ านวนเงิน 11,314,480 บาท          
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 10,116,449 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 499,000 1 499,000 

 ด้านเศรษฐกิจ 2 883,690 1 383,790 

 ด้านสังคม 8 9,422,124.10 7 9,172,124.10 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
 และสิ่งแวดล้อม 

1 43,535 1 43,535 

 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม - - - - 

 ด้านการบริหารจัดการ 1 18,000 7 18,000 

รวม 13 10,866,349.10 12 10,116,449.10 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลุ่มสุ่ม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายบ้าน 
นายพยุงศักดิ์ เจรญิสุข หมู่ที่ 5  
ต้าบลลุ่มสุ่ม อ้าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได ้

880,000.00 877,900.00 378,000.00 2,100.00 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริม 
หรือให้บริการท่องเที่ยว 

100,000.00 5,790.00 5,790.00 94,210.00 

4. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,620,000.00 7,531,300.00 7,531,300.00 88,700.00 

5. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100,000.00 91,500.00 91,500.00 8,500.00 

6. ด้านสังคม 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
(สปสช.) 

145,000.00 145,000.00 145,000.00 0.00 

7. ด้านสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,209,480.00 1,171,827.00 1,171,827.00 37,653.00 

8. ด้านสังคม 
โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

150,000.00 127,151.10 127,151.10 22,848.90 
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลุ่มสุ่ม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9. ด้านสังคม 
เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

10. ด้านสังคม 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

40,000.00 5,346.00 5,346.00 34,654.00 

11. ด้านสังคม 

โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจา้หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ต้าบลลุม่สุม่  
อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

12. 
ด้าน
ทรัพยากร 

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

100,000.00 43,535.00 43,535.00 56,465.00 



ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

และสิ่งแวดล้อม(รวมใจภักดิ ์
รักพื้นท่ีสีเขียว) 

13. 
ด้านการ
บริหารจดัการ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 11  นั้น มีทั้งการด าเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณ      
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ งบประมาณที่ได้รับขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมที่ช ารุดเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 )  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    งบประมาณเบิกจ่าย 323,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  



ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 140,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (หมู่ท่ี 5 และ หมู่ที่ 8)  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท  
4. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 199,500 บาท 
5. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ จุดที่ 10  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
6. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ จุดที่ 3  หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
7. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ จุดที่ 11  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
8. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ จุดที่ 5  หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
9. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 2  หมู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
10. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 1  หมู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 11  

ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 399,800 บาท 
13. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ จุดที่ 4  หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
14. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 6  หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม  

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท  
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15. โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 7  หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 

           16.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 8  หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย  
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
           17.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 9  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
           18.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 13 หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู 
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
 19.โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ ( หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9  
               และ หมู่ที่ 11 ) ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์   

     (e-bidding) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 788,000 
          20.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 14  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  
               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
          21.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 15  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  



               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
          22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพยุงศักดิ์  เจริญสุข หมู่ที่ 5   
               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,000 บาท 
          23.โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ  หมู่ที่ 2  
               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500 บาท 
          24.โครงการจ้างปรับปรุง ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   
              ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500 บาท 
          25.โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7   
               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 181,000 บาท 
          26. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์   

     (e-bidding)       งบประมาณเบิกจ่าย 8,852,000  บาท 
           27. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์   

     (e-bidding)       งบประมาณเบิกจ่าย 8,298,000 บาท 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายไร่ผู้การ 
       ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 
           29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายแปดหลัง 
       ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500 บาท 
 30. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 11 
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย   50,000 บาท 
           31. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 5 
                ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 
           32.โครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จุดที่ 12  หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  
               ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 429,500 บาท 
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33.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 

34.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 

35.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 500,000 บาท 

36.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 500,000 บาท 

37.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 250,000 บาท 

38.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 

39.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 



40.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 500,000 บาท 

41.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย   50,000 บาท 

42.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000 บาท 

43.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 350,000 บาท 

44.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสระหนองแกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 250,000 บาท 

45.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ่อน้ าบ้านพุพลูสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 250,000 บาท 

46.โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 250,000 บาท 

 47.โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ บริเวณถนนสายหนองเป็ด  หมู่ที่ 9 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย   60,200 บาท 

           48.โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ บริเวณถนนสายผาแดง  หมู่ที่ 2 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย   60,200 บาท 

  49.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม 2 หมู่ที่ 8 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย  477,000 บาท 
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หมายเหตุ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้นมีโครงการทีส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
              จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2563   
              ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ที่ 2   งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ที่ 3   งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองขอน  หมู่ที่ 4 
                        งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5         งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6                  งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8   งบประมาณเบิกจ่าย    50,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณเบิกจ่าย  350,000 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ผู้การ หมู่ที่ 9     งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 



10.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  งบประมาณเบิกจ่าย  400,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  งบประมาณเบิกจ่าย  350,000 บาท
12.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 งบประมาณเบิกจ่าย    50,000 บาท 
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ตัวอย่าง กิจกรรม/การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพยุงศักดิ์ เจริญสุข หมู่ที่ 5 
  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี         งบประมาณเบิกจ่าย 499,000 บาท 
                                                                   กอ่นด าเนินการ                   

                                 
                                                            ระหว่างด าเนินการ 



                                    
                                                        
                                                          ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจ่าย 350,000 บาท 
 
                   ก่อนด าเนินการ                                                  ระหว่างด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
   ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจ่าย 499,500 บาท 
 

                  ก่อนด าเนินการ                ระหว่างด าเนินการ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



     
 
 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจ่าย 181,000 บาท 
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โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   
งบประมาณเบิกจ่าย 8,852,000  บาท 
 

                   ก่อนด าเนินการ                                               ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
         
 

                                                            ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 



 
 
 
 
 

        
 
 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000  บาท 

ก่อนด าเนินการ                                                       ระหว่างด าเนินการ 
 

 
 
 
  

 
 
   

                    ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเสรีธรรม   
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 350,000  บาท 

 

                            ก่อนด าเนินการ                                                      ระหว่างด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ด าเนินการ แล้วเสร็จ 
 

  
 
 

 



  
 
 
 
 

 
โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 2 ,3 ,6 ,7 ,9 และ หมูที่ 11 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 788,000  บาท 

 

                    ก่อนด าเนินการ                                                    ระหว่างด าเนินการ 
 
  

 
 
 
 

 
      
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านลุ่มสุ่ม 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500  บาท 
 

                  ก่อนด าเนินการ                ระหว่างด าเนินการ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเสรีธรรม 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500  บาท 

 

            ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                                                      ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 4  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000  บาท 

 

            ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 
 

 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ผู้การ หมู่ที่ 9      
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 400,000  บาท 
       

              ก่อนด าเนินการ                                  ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปดหลัง หมู่ที่ 9      
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500  บาท 

 

                       ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพยุงศักดิ์ ม.5 บ้านสามัคคีธรรม 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,000  บาท 

 

ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายส ารวย ศิริเลิศ 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500  บาท 

 

        ก่อนด าเนินการ                                       ระหว่างด าเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 50,000  บาท 
 

       ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 50,000  บาท 

 

ก่อนด าเนินการ                                 ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 8,298,000  บาท 
 

ก่อนด าเนินการ                                         ระหว่างด าเนินการ 

                                      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจ่าย 499,500  บาท 
 
                ก่อนด าเนินการ                              ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



 
 
 
   
    

 
  การดูแลและปรับปรุงซ่อมแซม ไฟส่องสว่างข้างทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
 

                                

                           
   
การซ่อมแซมระบบประปา :     
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องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด าเนินการโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  จ านวน 15 ฝาย 

 

       ตวัอย่าง การก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 โครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    งบประมาณลงนามสัญญา 877,900 บาท        
งบประมาณเบิกจ่ายในครั้งแรก  378,000 บาท    



คงเหลืองบประมาณท่ีรอเบิกจ่าย 499,900 บาท 
 

การลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง           

           
        

                           
 
 

2. โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริมหรือให้บริการท่องเที่ยว   งบประมาณเบิกจ่าย     5,790 บาท 
 

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
( ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเชลย หมู่ที่ 10 ) 

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.   ณ  หมู่ที่ 10  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  
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3. การให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง หมู่ที่ 6   จ านวน 20 ราย รายละ 5,000 บาท  

               รวมงบประมาณ 100,000 บาท 
 



                                
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

โครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        งบประมาณเบิกจ่าย 7,531,300 บาท 
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         งบประมาณเบิกจ่าย      91,500 บาท 
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ        งบประมาณเบิกจ่าย      91,500 บาท 
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช.) 

               งบประมาณเบิกจ่าย    145,000 บาท  โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
....ตัวอย่าง.... 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม บูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกับ โรงพยาบาลไทรโยค และ 
เจ้าหน้าที่ อสม. โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กประถมศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ โรงพยาบาลไทรโยค 
 

                                

โครงการอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลไทรโยค ปี 2563 
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรโยค 

 

                                                

                                                …เป็นต้น...     
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5. ค่าอาหารเสริม(นม)  งบประมาณเบิกจ่าย 1,209,480 บาท 



 
              
     

ค่
า
อ
อาหารกลางวันนักเรียน สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเบิกจ่าย 2,115,440 บาท 
 

                          
 

6. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก  
                งบประมาณเบิกจ่าย  127,151.10 บาท 
 

                                                      
 

7. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

     หมู่บ้านละ 20,000 บาท  รวมงบประมาณเบิกจ่าย  100,000 บาท 
 

                                                   
 

8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  งบประมาณเบิกจ่าย  5,346 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



โครงการที่ด าเนินการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว)  งบประมาณเบิกจ่าย 43,535  บาท 
 

                

                                                  
          การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

                            

                                                        
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  
 

                     
           

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้จ้าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
งบประมาณเบิกจ่าย 18,000 บาท 
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  ส่วนที่ 4 



 
 
 
 
 
 

                   สรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
    1. เชิงปริมาณ (Quantity)  
   จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 78 โครงการ สามารถจัดสรร
งบประมาณด าเนินการได้ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563)  จ านวน 58  โครงการ 
และด าเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 56.89  ดังนั้น สรุปได้ว่าความส าเร็จเชิงปริมาณของการ
ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จอยู่ในระดับพอใช้  
    2. คุณภาพ (Quality)  
    การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นโครงการที่ได้
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  
ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ผลที่ประชาชนได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง  
    3. ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ บางรายการก็สามารถต่ ากว่า 
ราคากลาง ซึ่งส่งผลให้ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ในระดับหนึ่ง 
    4. เวลา (Time)  
    การด าเนินงานตามโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
    5. การได้รับประโยชน์ 
    ประชาชนได้รับประโยชน์เนื่องจากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนซึ่งได้มีการจัดท าประชาคมให้
ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญเพ่ือที่จะเป็นโครงการในล าดับต้นๆ ที่จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงได้ โดยการ
จัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการ
ของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน พัฒนาในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม และการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    6. การวัดผล 
    เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด( KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานที่มีผลส าเร็จทั้ง                 
เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
     7. ผลกระทบ (Impact) 
     ผลกระทบ ตามอ านาจหน้าที่หรือสภาพพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน มักจะติดขัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน บางพ้ืนที่อยู่ในเขต           
ป่าสงวน การขออนุญาตด าเนินการในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการในหลายขั้นตอน ท าให้ล่าช้า  
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 



 
 

สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มควรเตรียมความพร้อม           

ในส่วนของการขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่อนุญาตให้ด าเนินการในพ้ืนที่ได้ เช่น ปฏิรูปที่ดิน ป่าไม้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    


