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  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
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แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม  ใชเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจวาควรมีการแกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในสวนใดบาง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดจนประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม วาเปนไปตาม
เปาหมายหรือแผนงานท่ีระบุไวหรือไมอยางไร และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
หวังวา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ประจําป                
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม และเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
สังคม ประเทศชาติโดยรวมตอไป 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
                     (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
                     (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
                    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น เพ่ือเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารให
ประชาชนท่ัวไปทราบ และเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได องคการบริหารสวน
ตําบลลุมสุม  จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2563   
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561  โดยสามารถสรุปเปนแผนผังข้ันตอนไดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

 

ผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น 

 และ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

                 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 

ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
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                     เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งท่ีใช 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
ประกอบไปดวยแบบรายงาน ดังนี ้
                     1. แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม  
                         โดยจัดทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินไปแลว 

     2. แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม  
         เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการดําเนินงานประจาํป 

     3. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
          4. การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
          5. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
          6. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
          7. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุมใน

ภาพรวม 
 

 
 
 
1. ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมในแตละสวน/กอง มีความ

สอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองคกรรวมของหนวยงาน 
2. สามารถทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุมเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย

หลัก มีความสอดคลอง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ชวยใหมีการใชทรัพยากรตางๆ ใหเกิดความประหยัด คุมคา ไมเสียประโยชน 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรมงานตางๆ และทําใหประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการ 
6. นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไข และปองกันความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 
7. ทําใหทราบปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินท่ีแทจริง สามารถจัดลําดับ 

ความสําคัญของปญหาและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล 
  8. ทําใหวิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานทองถ่ิน ดําเนินไป 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

 

http://www.dla.go.th/
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           จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2562  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางและแบบคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึงผลคะแนนท่ีคณะกรรมการได
ประเมิน สรุปดังนี้  ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ในอัตรารอยละ 84  (รายละเอียดตามแบบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ) 
 

          จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2562  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางและแบบคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึงผลคะแนนท่ีคณะกรรมการได
ประเมิน สรุปโครงการสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ในอัตรารอยละ 81    
(รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ) 
 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2562   
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  50.00 % 50.00 % - 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 37.50 % 62.50 % - 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       37.50 % 62.50 % - 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 37.50 % 62.50 % - 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.50 % 87.50 % - 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.00 % 75.00 % - 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 37.50 % 50.00 % 12.50 % 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 37.50 % 62.50 % - 

ภาพรวม 34.38% 64.06% 1.56% 

 
         สรุปขอเสนอแนะเพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลลุมสุมควรเตรียมความพรอม           

ในสวนของการขอใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีอนุญาตใหดําเนินการในพ้ืนท่ีได เชน ปฏิรูปท่ีดิน ปาไม เพ่ือใหการ

ดําเนินงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ สามารถดําเนินการได เพ่ือประโยชนของประชาชน 

 

สวนที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม  ไดกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม โดยอาศัยหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732  ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
             การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

   1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
   2. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
   3. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
   4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
   5. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
   6. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 

             ท้ังนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
ประกอบไปดวยแบบรายงาน ดังนี ้
             1. แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม   
                 โดยจัดทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินไปแลว 
             2. แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม  

 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผล
การดําเนินงานประจําป 
             3. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนแบบประเมินตนเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 



-6- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2563  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางและแบบคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึงผลคะแนนท่ีคณะกรรมการได
ประเมิน สรุปดังนี้ 
 ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ในอัตรารอยละ 84 
 (รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ) 

  
 
 
           จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2563  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางและแบบคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึงผลคะแนนท่ีคณะกรรมการได
ประเมิน สรุปดังนี้ 
 โครงการสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ในอัตรารอยละ 81 
 (รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ) 
 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  55.56% 44.44% - 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 55.56% 44.44% - 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       55.56% 44.44% - 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 44.44% 44.44% - 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22.22% 55.56% - 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 66.67% 77.78% - 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 44.44% 33.33% - 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 44.44% 55.56% - 

ภาพรวม 49.38% 50.62% - 

 
หมายเหตุ – ผลสํารวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนที่รวมติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาํป 2563 

2. ผลการพิจารณาการติดตามละประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนา

 

สวนที่ 3 

ผลการวิเคราะหและติดตามและประเมินผล 
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           ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย จํานวน  52  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 23,148,580 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8 3,800,000 

 ดานเศรษฐกิจ 4 1,636,000 

 ดานสังคม 25 15,672,480 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2 120,000.00 

 ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 3 270,000  

 ดานการบริหารจัดการ 10 1,650,100.00 

รวม 52 23,148,580 
 

 
 จากการวิเคราะหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ประจําป พ.ศ. 2563 
มีท้ังสิ้น 78 โครงการ นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
จํานวน  58 โครงการ  คิดเปนอัตรารอยละ 74.36 ซ่ึงอยูในระดับท่ีปานกลาง ท้ังนี้ เนื่องจากจํานวน
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีจํานวนโครงการท่ีมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีอยู
อยางจํากัด ทําใหจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการไดบางโครงการเทานั้น  

    
 
 
 
  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณดําเนินการและมีการ
วางแผนการดําเนินงานซ่ึงปรากฏในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการเปนไป
ตามกระบวนการและข้ันตอนของระเบียบท่ีกําหนด การดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร สําหรับโครงการ
ตามยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน สวนใหญเปนไปตามหวงระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนด นั้น            
ท้ังนี้ ในสวนของยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ดานการบริหารจัดการ มีบางโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
ติดปญหาในเรื่องของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/

กิจกรรมได เนื่องจากตองปฏิบัติตามมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม ท้ังนี้ สําหรับโครงการท่ีไดดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

 
 

4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ท่ีไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหมีการประชุมกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ดังนั้น  
เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับปญหาความตองการและ
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลลุมสุม  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป  

 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  
อยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการ
บริหารสวนตําบลลุมสุม  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน
ชุมชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีก  
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดติดตามและรายงานตามแบบท่ีกําหนด จึงขอสรุปผลการ
รายงาน ดังนี้ 
   
  แบบท่ี 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
  สวนท่ี 1  จากการประเมินและติดตามผลพบวา  ไดมีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร 

สวนท่ี 2 จากการประเมินและติดตามผลพบวา  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ครบถวนเปนไป
ตามกระบวนการท่ีกําหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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แบบท่ี 1     แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตัวเอง 
 

 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 
 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :   องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
  ไมมีการ
ดําเนนิงาน 

สวนท่ี 1   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 
    ยุทธศาสตร 

  

สวนท่ี 2   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
      จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร   

 
 



-10- 
 
 

 

แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
 

 
 

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
                     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 30 (5) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  
 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังกลาวขางตน  องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม จึงขอประกาศ
ผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ดังนี ้

 
ก. วิสัยทัศน ของ  องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
 

    " โครงสรางพ้ืนฐานดี  เศรษฐกิจกาวหนา  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล "  
 
 

ข. พันธกิจ ของ องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
    ๑. สงเสริมอาชีพใหประชาชน พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร  
    ๒. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  
    ๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปรับปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสง 
        ไดมาตรฐาน  
    ๔. สงเสริมการศึกษาใหไดมาตรฐาน  
    ๕. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชนและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
    ๖. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม  
    ๗. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน  
    ๘. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย สรางจิตสํานึกของประชาชน ในการดูแล 
        จัดการสถานท่ีทองเท่ียว  
    ๙. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี  
    ๑๐. สงเสริมความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน  
    ๑๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการประชาธิปไตย  
    ๑๒. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต  
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

    1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1. การพัฒนาระบบจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
        2. การคมนาคมและการขนสง 
        3. การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
    2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        1. การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
        2. การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล 
        3. สงเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียว 
    3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
        1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห 
        2. การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
        3. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
        4. การสาธารณสุข และการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
        5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        1. การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2. การกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
        3. การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
    5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
        1. การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
        1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมความรู 
        2. การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน 
        3. การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปญหาการทุจริต 
        4. การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 
 
 

ง. การวางแผน 
              องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเ พ่ือพัฒนาพ้ืน ท่ี ท่ีบรรจุ ไว ในแผนพัฒนาทอง ถ่ินตอไป 
              องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี              
31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินดังนี ้
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อบต.ลุมสุม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

 
 

หมายเหตุ  ท้ังนี้จํานวนโครงการท้ังหมดรวมโครงการเกินศักยภาพท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
              ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนดวย 

 
 

 
 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
              ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย จํานวน  33  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 11,686,580 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 500,000 

 ดานเศรษฐกิจ 2 980,000 

 ดานสังคม 19 9,958,280 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2 120,000 

 ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1 50,000  

 ดานการบริหารจัดการ 5 78,300 

รวม 33 11,686,580 
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แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนภมูแิสดงงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
จําแนกแตล่ะยทุธศาสตร ์
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. 

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา

ภายในหมูบาน  

หมูท่ี 4 

0.00 กองชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

อุปโภค /บริโภคนํ้า

การเกษตรอยางพอเพียง 

จํานวน 1 ครั้ง 

2. 

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต 

เสรมิเหล็กสายบาน นาย

สํารวย ศริิเลิศ  

(ม.2) 

0.00 กองชาง 
เพ่ือใหประชาชนสัญจรได

สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 600 ม. 

น. 0.15 ม. 

3. 

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบานนาย

พยุงศักดิ์  

เจริญสุข (ม.5) 

500,000.00 กองชาง 
เพ่ือใหประชาชนสัญจรได

สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 600 ม. 

น. 0.15 ม. 

4. 

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

สายหนองเปด (ม.9) 

0.00 กองชาง 
เพ่ือใหประชาชนสัญจรได

สะดวก 

ก. 4.00 ม. ย. 840 ม. 

น. 0.15 ม. 

5. ดานเศรษฐกิจ 

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได 

880,000.00 กองคลัง  
เพ่ือใหการจัดหารายไดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จํานวนภาษีท่ีจัดเก็บ

รายได 

6. ดานเศรษฐกิจ 

สงเสริมและ

ประชาสมัพันธ  

การทองเท่ียว 

100,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริม

ประชาสมัพันธแหลง

ทองเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเท่ียว จํานวน 1 

ครั้ง 

7. ดานสังคม 
เงินสงเคราะห 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
7,620,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายไุดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

8. ดานสังคม 
เงินสงเคราะห 

เบ้ียยังชีพผูพิการ 
84,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูพิการไดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

9. ดานสังคม 
เงินสงเคราะห 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
100,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูปวยเอดสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูปวยเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

10. ดานสังคม 

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

ตําบลลุมสุม 

0.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

สมทบงบประมาณเพ่ือให

กองทุนมีความมั่นคงยิ่งข้ึน 

เพ่ือใหกองทุนมีความ

มั่นคง และเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

11. ดานสังคม 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 

145,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบงบประมาณให

กองทุน สปสช. มีความ

มั่นคง 

กิจกรรม กองทุน 

สปสช. 



12. ดานสังคม 
ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง (ม.6) 
0.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน มี

อุปกรณกีฬาสําหรับออก

กําลังกาย 

จํานวน 1 ครั้ง 

13. ดานสังคม 

จัดการแขงขัน กีฬา 

ตานภัย ยาเสพตดิ  

(ลุมสุมเกมส) 

0.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน มีสวน

รวมปองกันและแกไข

ปญหา ยาเสพติด 

จํานวน 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

14. ดานสังคม 

สนับสนุนโครงการ 

อาหารเสริม (นม)  

ใหกับนักเรียน 5 โรงเรียน  

สังกัด สพฐ. และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,209,480.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมี

พัฒนาการทางรางกายท่ีด ี

อาหารเสริม (นม) 

นักเรียน 

15. ดานสังคม 
สงเสริมและรณรงคปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก 
150,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก 

จํานวน 1 ครั้ง 

16. ดานสังคม 
สงเสริมและรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 
39,800.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัย 
จํานวน 1 ครั้ง 

17. ดานสังคม 
รณรงคใหความรูเก่ียวกับ 

ภัยจาก โรคเอดส 
20,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู

เก่ียวกับโรคเอดส 

อบรม จาํนวน 1 ครั้ง 

30 คน 

18. ดานสังคม 

อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดาํร ิ

ดานสาธารณสุข 

200,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอัตราการเจ็บปวย

ของประชาชนในชุมชน

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง

นําไปสูสุขภาพจติท่ีดี และ

สงผลใหการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 

จํานวน 10 หมูบาน 

19. ดานสังคม 

สรางเสริมศักยภาพชุมชน

ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย /ฝกอบรม / 

ทบทวน อาสาสมัครปองกัน 

ภัยฝายพลเรือน 

50,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางเสริมใหชุมชนมี

สวนรวมการปองกันภัย /

เพ่ือใหในการใหการ

ปฏิบัติงานดานปองกันฯ มี

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 

20. ดานสังคม 

อบรมอาสาสมัครปองกัน 

ไฟปาและจัดตั้งหมูบาน 

เฝาระวังปญหาไฟปา 

50,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหการปองกันไฟปามี

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 หมูบาน  

30 คน 

21. ดานสังคม รณรงคปองกันและลด 40,000.00 สํานักงาน เพ่ือใหประชาชนมี จํานวน 2 ครั้ง 



อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต /ปใหม 

ปลัด อบต. จิตสํานึกในการขับข่ีอยาง

ปลอดภัย 

22. ดานสังคม 
ตอเติมศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูท่ี 6 
250,000.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใชสําหรับการประชุม

และจัดทํากิจกรรมภายใน

หมูบาน 

ก. 11.00 ม.  

ย. 5.00 ม. 

23. ดานสังคม 
ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

ภายใน หมูท่ี 3 
0.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเฝาระวังปญหายาเสพ

ติด 

จํานวน  

1 จุด 

24. ดานสังคม 
ตอเติมศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูท่ี 10 
0.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใชสําหรับการประชุม

และจัดทํากิจกรรมภายใน

หมูบาน 

ก. 20.00 ม.  

ย. 5.60 ม.  

ส. 10.10 ม. 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

25. ดานสังคม 

ฝกอบรมใหความรู

สงเสริมอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชน มีความรู

ความเขาใจในการ

ประกอบอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 1 ครั้ง 

26. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษแหลง

นํ้าและบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (รวมใจภักดิ์ 

รักษพ้ืนท่ีสีเขียว) 

100,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนได

ตระหนักและรวมกิจกรรม

เพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

27. 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการอบรมใหความรู

การใชพลังงานสะอาด

จากการเกษตร 

20,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ความรูในการใชพลังงาน

สะอาดจากการเกษตร 

ผูเขารับการอบรม 

28. 
ดานศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม 

และ ภูมปิญญาทองถ่ิน 

50,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษประเพณีท่ีดี

งามของชาติ เชน 

ประเพณีวันสงกรานต วัน

ผูสูงอายุ วันเขาพรรษา 

กิจกรรมประเพณ ี

29. 
ดานการบริหาร

จัดการ 

โครงการฝกอบรม

สัมมนาศึกษาดูงานเพ่ิม

ประสิทธิภาพ พัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

จัดการของ อบต.ลุมสุม 

0.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารงานของ อบต. 

จัดฝกอบรมสมัมนา 

ผูบริหาร 

 สมาชิกสภาฯ และ  

ผูนําชุมชน 

30. ดานการบริหาร โครงการฝกอบรม 0.00 สํานักงาน เพ่ือสรางเสริมแนวคิด จัดการฝกอบรม



จัดการ สัมมนาศึกษาดูงานเพ่ิม

ประสิทธิภาพ พัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร  

อบต.ลุมสุม 

ปลัด อบต. วิสัยทัศนการทํางาน เพ่ือ

การเรยีนรู และเขาใจ

วิธีการทํางานรวมกันเปน

ทีม 

ศึกษาดูงานใหกับ

ผูบริหาร  

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง 

31. 
ดานการบริหาร

จัดการ 

คาใชจายสําหรับ 

การเลือกตั้ง 
49,900.00 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก

สภาองคการบริหารสวน

ตําบล 

การเลือกตั้งผูบรหิาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภา

องคการบริหารสวน

ตําบล 

32. 
ดานการบริหาร

จัดการ 

คาจางท่ีปรึกษา เพ่ือ

ศึกษาวิจัย ประเมินผล 

หรือ พัฒนาระบบตางๆ 

20,000.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสํารวจและประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

สํารวจความคิดเห็น

ดานความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

33. 
ดานการบริหาร

จัดการ 

ประชุมประชาคม เพ่ือ

เพ่ิมเตมิหรือปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล 

8,400.00 
สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือรับทราบปญหาและ

ความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดประชุมประชาคม 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
              องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  13 โครงการ  จํานวนเงิน 11,314,480 บาท          
มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 12 โครงการ จํานวนเงิน 10,116,449 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย 

งบประมาณ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 499,000 1 499,000 

 ดานเศรษฐกิจ 2 883,690 1 383,790 

 ดานสังคม 8 9,422,124.10 7 9,172,124.10 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ  

 และสิ่งแวดลอม 
1 43,535 1 43,535 

 ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม - - - - 

 ดานการบริหารจัดการ 1 18,000 7 18,000 

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



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ลุมสุม ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ถนนสายบาน 

นายพยุงศักดิ์ เจรญิสุข หมูท่ี 5  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุร ี

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

2. ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

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

3. ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ือวางแผนสงเสริม 

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

4. ดานสังคม เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 7,620,000.00 7,531,300.00 7,531,300.00 88,700.00 

5. ดานสังคม เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 100,000.00 91,500.00 91,500.00 8,500.00 

6. ดานสังคม 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

(สปสช.) 

145,000.00 145,000.00 145,000.00 0.00 

7. ดานสังคม คาอาหารเสรมิ (นม) 1,209,480.00 1,171,827.00 1,171,827.00 37,653.00 

8. ดานสังคม 
โครงการสงเสริมและรณรงค

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 
150,000.00 127,151.10 127,151.10 22,848.90 
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   รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ลุมสุม ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

9. ดานสังคม 

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

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

10. ดานสังคม 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

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

11. ดานสังคม 

โครงการตอเติมศาลา

อเนกประสงคประจาํหมูบาน  

หมูท่ี 6 ตําบลลุมสุม  

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

12. 
ดาน

ทรัพยากร 

โครงการอนุรักษแหลงนํ้าและ

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



ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

และสิ่งแวดลอม(รวมใจภักดิ ์

รักพ้ืนท่ีสีเขียว) 

13. 
ดานการ

บริหารจดัการ 

คาจางท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย 

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

 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ช. ผลการดําเนินงาน 
              องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
  

    ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมสุม จํานวน 10 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 - หมูท่ี 11  นั้น มีท้ังการดําเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณ      
จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ งบประมาณท่ีไดรับขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
อ่ืนๆ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมท่ีชํารุดเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 )  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    งบประมาณเบิกจาย 323,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 10  



ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 140,000 บาท 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (หมูท่ี 5 และ หมูท่ี 8)  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท  
4. โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 10  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 199,500 บาท 
5. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ จุดท่ี 10  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
6. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ จุดท่ี 3  หมูท่ี 5 บานสามัคคีธรรม  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
7. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ จุดท่ี 11  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
8. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ จุดท่ี 5  หมูท่ี 5 บานสามัคคีธรรม  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
9. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 2  หมูท่ี 3 บานลุมผึ้ง  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
10. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 1  หมูท่ี 3 บานลุมผึ้ง  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 3  

ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูท่ี 3  หมูท่ี 7  หมูท่ี 11  

ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 399,800 บาท 

13. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ จุดท่ี 4  หมูท่ี 5 บานสามัคคีธรรม  

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 

14. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 6  หมูท่ี 5 บานสามัคคีธรรม  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท  
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15. โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 7  หมูท่ี 7 บานพุนอย  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 

           16.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 8  หมูท่ี 7 บานพุนอย  
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
           17.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 9  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
           18.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 13 หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู 
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
 19.โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ ( หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 หมูท่ี 8 หมูท่ี 9  
               และ หมูท่ี 11 ) ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส   

     (e-bidding) เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 788,000 
          20.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 14  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  
               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
          21.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 15  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  



               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
          22.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายบานนายพยุงศักดิ์  เจริญสุข หมูท่ี 5   
               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,000 บาท 
          23.โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ  หมูท่ี 2  
               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500 บาท 
          24.โครงการจางปรับปรุง ระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 7   
              ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500 บาท 
          25.โครงการจางปรับปรงุระบบประปา หมูท่ี 7   
               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 181,000 บาท 
          26. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 เชื่อมตอ หมูท่ี 4 
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส   

     (e-bidding)       งบประมาณเบิกจาย 8,852,000  บาท 
           27. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 เชื่อมตอ หมูท่ี 6 
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส   

     (e-bidding)       งบประมาณเบิกจาย 8,298,000 บาท 
 28. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 สายไรผูการ 
       ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 
           29. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 ถนนสายแปดหลัง 
       ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500 บาท 
 30. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมูท่ี 11 
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย   50,000 บาท 
           31. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมูท่ี 5 
                ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 
           32.โครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จุดท่ี 12  หมูท่ี 11 บานหินงามพุพลู  
               ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 429,500 บาท 
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33.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 2  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 

34.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 3  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 

35.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 3  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 500,000 บาท 

36.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 4  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 500,000 บาท 

37.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 6  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 250,000 บาท 

38.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 6  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 

39.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 7  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 



40.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 7  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 500,000 บาท 

41.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 8  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย   50,000 บาท 

42.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000 บาท 

43.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 11  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 350,000 บาท 

44.โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณสระหนองแกสาธารณประโยชน หมูท่ี 11 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 250,000 บาท 

45.โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณบอน้ําบานพุพลูสาธารณประโยชน หมูท่ี 11 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 250,000 บาท 

46.โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 6 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 250,000 บาท 

 47.โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ บริเวณถนนสายหนองเปด  หมูท่ี 9 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย   60,200 บาท 

           48.โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ บริเวณถนนสายผาแดง  หมูท่ี 2 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย   60,200 บาท 

  49.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเสรีธรรม 2 หมูท่ี 8 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย  477,000 บาท 
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หมายเหตุ  ท้ังนี้โครงการดังกลาวขางตนมีโครงการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุมอนุมัติใชจายเงินสะสม 
              จากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 1/2563   
              ดังนี้ 

1. โครงการปรบัปรุงระบบประปาภายในหมูท่ี 2   งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูท่ี 3   งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติกคอนกรีต สายบานหนองขอน  หมูท่ี 4 
                        งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี 5         งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 6                  งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 7   งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 8   งบประมาณเบิกจาย    50,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี 8 งบประมาณเบิกจาย  350,000 บาท 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรผูการ หมูท่ี 9     งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 



10.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10  งบประมาณเบิกจาย  400,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 11  งบประมาณเบิกจาย  350,000 บาท
12.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี 11 งบประมาณเบิกจาย    50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 
 

ตัวอยาง กิจกรรม/การดําเนนิงานตามยุทธศาสตรตางๆ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการท่ีดําเนินการ มีดังนี้ 
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานนายพยุงศักดิ์ เจริญสุข หมูท่ี 5 
  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี         งบประมาณเบิกจาย 499,000 บาท 
                                                                   กอนดําเนินการ                   

                                 
                                                            ระหวางดําเนินการ 



                                    
                                                        
                                                          ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี 8  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจาย 350,000 บาท 
 
                   กอนดําเนินการ                                                  ระหวางดําเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
   ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 10  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจาย 499,500 บาท 
 

                  กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



     
 
 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 7  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณเบิกจาย 181,000 บาท 
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โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 เช่ือมตอ หมูท่ี 4 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส  (e-bidding)   
งบประมาณเบิกจาย 8,852,000  บาท 
 

                   กอนดําเนินการ                                               ระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 

 
         
 

                                                            ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 



 
 
 
 
 

        
 
 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบานหมูท่ี 5 บานสามัคคีธรรม 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000  บาท 

กอนดําเนินการ                                                       ระหวางดําเนินการ 
 

 
 
 
  

 
 
   

                    ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
       

-27- 
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบานหมูท่ี 8 บานเสรีธรรม   
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 350,000  บาท 

 

                            กอนดําเนินการ                                                      ระหวางดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ดําเนินการ แลวเสร็จ 
 

  
 
 

 



  
 
 
 
 

 
โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ หมูท่ี 2 ,3 ,6 ,7 ,9 และ หมูท่ี 11 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 788,000  บาท 

 

                    กอนดําเนินการ                                                    ระหวางดําเนินการ 
 
  

 
 
 
 

 
      
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงคภายในหมูบาน หมูท่ี 10 บานลุมสุม 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500  บาท 
 

                  กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 8 บานเสรีธรรม 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500  บาท 

 

            กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                                                      ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานหนองขอน หมูท่ี 4  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000  บาท 

 

            กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 
 

 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
 
 
 
 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรผูการ หมูท่ี 9      
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 400,000  บาท 
       

              กอนดําเนินการ                                  ระหวางดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปดหลัง หมูท่ี 9      
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500  บาท 

 

                       กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายพยุงศักดิ์ ม.5 บานสามัคคีธรรม 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,000  บาท 

 

กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดจากน้ํากัดเซาะ หมูท่ี 2 ซอยบานนายสํารวย ศิริเลิศ 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500  บาท 

 

        กอนดําเนินการ                                       ระหวางดําเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี 11  
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 50,000  บาท 
 

       กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 10 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 50,000  บาท 

 

กอนดําเนินการ                                 ระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 เช่ือมตอ หมูท่ี 6 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 8,298,000  บาท 
 

กอนดําเนินการ                                         ระหวางดําเนินการ 

                                      
ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
-33- 

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 4 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณเบิกจาย 499,500  บาท 
 
                กอนดําเนินการ                              ระหวางดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
 
 
   
    

 
  การดูแลและปรับปรุงซอมแซม ไฟสองสวางขางทาง เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 
 

                                

                           
   
การซอมแซมระบบประปา :     
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องคการบริหารสวนตําบลลุมสุมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ดําเนินการโครงการจางกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  จํานวน 15 ฝาย 

 

       ตวัอยาง การกอสรางฝายชะลอน้ําหวยลุมสุมใหญ  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 โครงการท่ีดําเนินการ มีดังนี้ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได    งบประมาณลงนามสัญญา 877,900 บาท        
งบประมาณเบิกจายในครั้งแรก  378,000 บาท    



คงเหลืองบประมาณท่ีรอเบิกจาย 499,900 บาท 
 

การลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือการคํานวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง           

           
        

                           
 
 

2. โครงการเพ่ือวางแผนสงเสริมหรือใหบริการทองเท่ียว   งบประมาณเบิกจาย     5,790 บาท 
 

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
( ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาทางข้ึนแหลงทองเท่ียวถํ้าเชลย หมูท่ี 10 ) 

วันท่ี 5 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.   ณ  หมูท่ี 10  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  
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3. การใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชนใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใหกลุมผูปลูกมันสําปะหลัง หมูท่ี 6   จํานวน 20 ราย รายละ 5,000 บาท  

               รวมงบประมาณ 100,000 บาท 
 



                                
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

โครงการท่ีดําเนินการ มีดังนี้ 
1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ        งบประมาณเบิกจาย 7,531,300 บาท 
2. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส         งบประมาณเบิกจาย      91,500 บาท 
3. เบี้ยยังชีพผูพิการ        งบประมาณเบิกจาย      91,500 บาท 
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (สปสช.) 

               งบประมาณเบิกจาย    145,000 บาท  โดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
....ตัวอยาง.... 

องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม บูรณาการการดําเนินโครงการรวมกับ โรงพยาบาลไทรโยค และ 
เจาหนาท่ี อสม. โครงการคัดกรองและเฝาระวังพัฒนาการเด็กประถมศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. เปนตนไป  ณ โรงพยาบาลไทรโยค 
 

                                

โครงการอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลไทรโยค ป 2563 
วันท่ี 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมโรงพยาบาลไทรโยค 

 

                                                

                                                …เปนตน...     
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5. คาอาหารเสริม(นม)  งบประมาณเบิกจาย 1,209,480 บาท 



 
              
     

ค
า
อ
อาหารกลางวันนักเรียน สพฐ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเบกิจาย 2,115,440 บาท 
 

                          
 

6. โครงการสงเสริมและรณรงคปองกัน ควบคุม โรคไขเลือดออก  
                งบประมาณเบิกจาย  127,151.10 บาท 
 

                                                      
 

7. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 5 หมูบาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

     หมูบานละ 20,000 บาท  รวมงบประมาณเบิกจาย  100,000 บาท 
 

                                                   
 

8. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  งบประมาณเบิกจาย  5,346 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



โครงการท่ีดําเนินการ ไดแก โครงการอนุรักษแหลงน้ําและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว)  งบประมาณเบิกจาย 43,535  บาท 
 

                
                                                  
          การอบรมใหความรูแกประชาชนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

                            
                                                        
ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563  
 

                     
           

ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ไดจาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตอการใหบริการประชาชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
งบประมาณเบิกจาย 18,000 บาท 
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                   สรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําป 2563 ดังนี้ 
    1. เชิงปริมาณ (Quantity)  
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2563 จํานวน 78 โครงการ สามารถจัดสรร
งบประมาณดําเนินการได (บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563)  จํานวน 58  โครงการ 
และดําเนินการแลวเสร็จ 33 โครงการ  คิดเปนรอยละ 56.89  ดังนั้น สรุปไดวาความสําเร็จเชิงปริมาณของการ
ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จอยูในระดับพอใช  
    2. คุณภาพ (Quality)  
    การดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรตางๆ เชน  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เปนโครงการท่ีได
จัดลําดับความสําคัญของความตองการท่ีจะไดรับการแกปญหาความเดือดรอน ทําใหประชาชนไดรับประโยชน  
ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด สวนยุทธศาสตรอ่ืนๆ ท่ีไดดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
ผลท่ีประชาชนไดรับเปนไปตามความคาดหวัง  
    3. คาใชจาย (Cost)  
   คาใชจายในการดําเนินงานแตละโครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไว บางรายการก็สามารถต่ํากวา 
ราคากลาง ซ่ึงสงผลใหประหยัดงบประมาณจากการจัดซ้ือจัดจางไดในระดับหนึ่ง 
    4. เวลา (Time)  
    การดําเนินงานตามโครงการท่ีไดจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดไว 
    5. การไดรับประโยชน 
    ประชาชนไดรับประโยชนเนื่องจากการดําเนินงานเปนไปตามแผนซ่ึงไดมีการจัดทําประชาคมให
ประชาชนเสนอปญหาและความตองการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญเพ่ือท่ีจะเปนโครงการในลําดับตนๆ ท่ีจะไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหา เชน ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถพัฒนา แกไข หรือปรับปรุงได โดยการ
จัดหาเงินงบประมาณใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ี เขตติดตอกับตําบล
ขางเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการ
ของงบสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สวนโครงการตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงลวนแลวแตเปน
โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน พัฒนาในดานความเปนอยู สภาพแวดลอม การมีสวนรวม และการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
    6. การวัดผล 
    เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด( KPIs) ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินงานท่ีมีผลสําเร็จท้ัง                 
เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
     7. ผลกระทบ (Impact) 
     ผลกระทบ ตามอํานาจหนาท่ีหรือสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนจริงขององคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน มักจะติดขัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน บางพ้ืนท่ีอยูในเขต           
ปาสงวน การขออนุญาตดําเนินการในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ผานกระบวนการ
ข้ันตอนตามระเบียบของทางราชการในหลายข้ันตอน ทําใหลาชา  
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สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นใน

 

สวนที่ 4 



 
 
 

 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลลุมสุมควรเตรียมความพรอม           

ในสวนของการขอใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีอนุญาตใหดําเนินการในพ้ืนท่ีได เชน ปฏิรูปท่ีดิน ปาไม เพ่ือใหการ

ดําเนินงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ สามารถดําเนินการได เพ่ือประโยชนของประชาชน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 



 
 
 
 
 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

    

ภาคผนวก 


